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URBANIZAÇÃO 
E TRIBALISMO 

Apresentação · d_o 
Professor i;,. DE CASTRO FARIA 

O lançamento da presente obra de Roberto 
Cardoso de Oliveira - URBANIZAÇÃO E 
TRIBALISMO - constitui mais uma demons
tração da sensibilidade de ZAHAR EDITORES 
para o problema das fontes bibliográficas de 

· interêsse para o estudo da realidade nacional. 
Não se trata simplesmente, no caso, de mais 
um livro, mas do primeiro livro de uma co
leção que se constituirá numa Biblioteca de 
Etnologia Brasiléira. 

Há muito tempo que se tornara evidente 
o fato de que as pesquisas sôbre as sociedades 
tribais não só ofereciam farto material de 
reflexão aos cientistas sociais, independente'
mente do campo de especialização, como co-

· locavam em evidência um dos aspectos mais 
dramáticos da ação colonizadora interna. ·As 

~ JJtodificações ocorridas em pouco mais de um 
decênio não afetaram apenas os pesquisadores, 
que se livraram de tôdas aquelas condições 
de alheamento, tradicionalmente caracteriza
doras do trabalho acadêmico, mas também 
dos seus leitores, que· além de muito mais 
numerosos abandonaram por sua vez a atitude 
neutra, de meros apreciadores de .conhecimen
tos,, e passaram a encarar o saber como ins
trumento de ação. Numa sociedade cheia de 
perplexidades, em que os conflitos abertos 
ganham ressonâncias prolongadas, não sur
preende que uma temática outrora circunscrita 
por um círculo limitado de estudiosos atinja 
afinal a sua verdadeira dimensão, e se incor
pore definitivamente ao conjunto de problemas 
brasileiros mais sérios, pela permanência e agra
vamento no processo histórico do nosso desen~ 
volvimento sócio-econômico. Assim o proble
ma do 1ndio, como o do Negro, não volta pro
priamente ao debate das questões relativas à 
formação da sociedade brasileira, do qual, por 
fôrças de ideologias positivas, de fato nunca 
foi afastado. O que acontece é · que êle sai 
do plano histórico, para colocar em evidência, 
com u~a crueza imprevista, a realidáde pre
sente, a fase ~ atual do processo, os aspectos 
mais vivos das fôrças que movem a nossa 
sociedade no sentido de úma desejada e pro
vável integração harmônica de todos os seus 
elementos. 

Na . Biblioteca de Etnologia Brasileira, que 
se11á constituída sob a supervisão e responsa
bilidade técnica da Divisão de Antropologia 
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PREFACIO 

A pesquisa da qual resultou esta monografia foi realizada 
em várias etapas distribuídas de modo intermitente em períodos 
de campo e de gabinete. Somou dados sociológicos e etnoló
gicos obtidos na e~ecução de dois diferentes Projetos, dirigidos 
pelo Autor em épocas distintas: o primeiro, publicado resumi
damente na Revista de Antropo.logia (R. C. de Oliveira, 1957), 
objetivava ·estudar o processo de assimilação dos Terêna, pro
gramando para isso um survey em tôdas as aldeias e Reservas 
dêsses índios e uma permanência mais demorada na "comuni
dade indígena" que melhor satisfizesse nosso interêsse de 
reconstrução da cultura tribal tradicional; êsse programa de 
investigação de campo foi iniciado em julho de 1955, esten
dendo-se até novembro do mesmo ano, retomado em outubro 
e novembro de 1957 e, finalmente, encerrado em julho e agôsto 
de 19 5 8, totalizando nove meses de observações diretas e 
sistemáticas junto aos Terêna aldeados. Nesta última etapa, o 
Autor fêz-se acompanhar do Antropólogo Dalton Moreira de 
Araújo, então do Museu Nacional, que, na qualidade de pes
quisador-auxiliar, permitiu o desdobramento de nossa investi
gação, indluindo, simultâneamente, o estudo dos Terêna 
citadinos~ através da observação direta e da aplicação de 
formulários nas cidades de Campo Grande, Aquidauana e 
Miranda; nessa etapa, o Autor dividiu o seu tempo entre aquelas 
cidades e a Aldeia Cachoeirinha. Embora ainda alimentássemos 
a idéia de escrever uma monografia sôbre Cachoeirinha ou 
Bookoti, como a chamam em língua Txané, como uma tenta
tiva de descrever as condições de existência vigentes numa 
Reserva Indígena, demos por concluído êsse primeiro Projeto 
com a publicação de O Processo de Assimilação dos Terêna 
(R. C. de Oliveira, 1960 a). 
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O segundo Projeto, elaborado para dar continuidade às 
nossas observações junto aos Terêna citadinos, e de cuja situação 
bastante peculiar tinha emergido uma série de questões não
abordadas por nós no trabalho anterior, objetivou estudar de 
um ponto de vista estruturalista êsse segmento da população 
Terêna em processo de urbanização, atendo-se à organização 
dos grupos domésticos e familiais egressos do meio rural e 
instalados nas cidades de Campo Grande e Aquidauana. :hsse 
Projeto teve sua divulgação num Boletim do Museu Nacional 
(n.0 19, 1961) sob o título "Grupo Doméstico, Família e 
Parentesco: Idéias para uma Pesquisa em Antropologia Social". 
À guisa de treinamento em pesquisa, participaram da coleta de 
dados durante os meses de junho, julho e agôsto de 1960, os 
pós-graduados e então estagiários da Divisão de Antropologia 
do Museu Nacional, alunos do "Curso de Teoria e Pesquisa 
em Antropologia Social" que naquele ano ministrávamos na
quela Divisão, sob os auspícios do Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade do Brasil: Roque de Barros Laraia, Roberto 
Augusto da Matta, Alcida Rita Ramos, Edson Soares Diniz, 
Onídia Benvenuti e Hortência Caminha. Todos realizaram com 
o maior empenho, lealdade e eficiência os variados procedi
mentos de investigação, sobretudo as Histórias de Vida, as 
Genealogias, os Estudos de Caso e as Entrevistas guiadas por 
roteiro. Com exceção da última aluna mencionada, os demais 
prepararam minuciosos relatórios temáticos sôbre o parentesco, 
o grupo doméstico e a família, nos quais expuseram organizada 
e sistemàticamente as observações - contidas em seus Diários 
de Campo - e os dados apurados através das técnicas socio
gráficas referidas. Ocioso será dizer da utilidade dês se trabalho 
de equipe, que veio reduzir sobremaneira a nossa consulta ao 
material bruto referente aos Terêna citadinos. 

A convicção, firmada progressivamente à medida que mais 
nos familiarizávamos com a realidade Terêna, de que nem um 
estudo sôbre Cachoeirinha, nem outro sôbre os índios citadinos, 
realizados separadamente, possibilitar-nos-ia compreender e 
explicar a situação em que se encontravam os modernos 
Terêna, levou-nos a imaginar uma monografia que considerasse 
simultâneamente os moradores em Aldeias/ Reservas e os resi
dentes - em Cidades. Com tal monografia procuraríamos 
responder à seguinte pergunta: qual o m·ecanismo que leva os 
Terêna a se manterem social e psioolôgiaamente unüicados 
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na diversidade de suas situações? Evidentemente, isso não é o 
mesmo que perguntar sôbre,.. o ethos tribal - como poderiam 
fazer os interessados nos fenomenos de Cultura e Personalidade· 
ê~se esp:it de corps, q~e muitos chamam de ethos, preferimo~ 
diagnosticar como fenome?o de tribalismo, interessados que 
es~am'?8. num processo, mais do que nos padrões culturais ou 
ps1c.ol.ogicos de atualização do ser Terêna. E é por isso que 
dec1d1mos estudar os T~rêna aldeados e citadinos, rurais e 
urba?os, . como pontos extremos de um processo de mobilidade 
Al~e~a.-C1dad~, a q~e denomin~mos urbanização. A inserção 
def1n1t1va e trrevers1vel do con1unto da população Terêna na 
estru~ura sócio-econômica regional, demonstrada em trabalhos 
anter~or~s ( cf :' ~rincipalmente, R. C. de Oliveira, 1960a), 
const1tu1. P_?r . s1 so um at:stado da inadequação de perspectivas 
menos d1nam1cas e que nao incluem no seu horizonte de obser
v~~ão dife~entes "estados" de um fenômeno, relacionados numa 
sene ( gradzent ou continuum) determinada. Porém, haveríamos 
~e entender - como efetivamente acabamos por concluir ao 
fim de nosso estudo - que essa mobilidade, incluindo movi
m~nto _nos espaços físico e social, respectivamente com a 
m1graçao. e c?m a acom?dação num sistema de classes de tipo 
urban?, ~mphcava tambem a permanência da primitiva identi
dade etruca ou, em outras palavras, a manutenção da condição 
de . ~em~ro do grupo tribal. Isso significa integração sem 
ass1mdaçao, tese essa levantada no mencionado trabalho (1960a) 
e agora demonstrada, acreditamos, através da análise dos meca
nismos sociais emergentes das condições do contato interétnico. 

Com exceção do primeiro capítulo, introdutório à mono
grafia, os oito restantes são elaborações totalmente novas e 
inéditas de um mat~rial etno-sociológico parcialmente explorado 
em outras oportunidades, como o J.eitor poderá deduzir do 
~x~me da bibliografia do Autor. A necessidade de se dar uma 
ideia ?e A Antiga Sociedade Terêna, a fim de se avaliar melhor 
o traJ~to percorrido pelo Terêna moderno, convenceu-nos a 
republica;, com pequenas modificações, um ensaio escrito alguns 
anos atras (R. C. de Oliveira, 1959), quando procurávamos 
entender os mecanismos de solidariedade tribal inerentes à estru
tura. social Terêna. A solidariedade, como o tema central do 
~ns~1?, e co~o um dos temas nucleares desta monografia, 
JUStif1cou..: assim, a transformação do primitivo trabalho em 
Introduçao da presente monografia. No capítulo II, A Consti-
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tuição das Reservas, objetivamos fornecer uma visão histórica 
desde o desbravamento do Sul de Mato Grosso por segmentos 
pastoris da sociedade nacional e de sua ocupação posterior por 
remanescentes das fôrças brasileiras utilizadas no conflito Brasil
Paraguai até o grande progresso alcançado na região com a 
construção da ferrovia Noroeste do Brasil. No mesmo capítulo, 
procurou-se avaliar a situação dos Terêna durante êsse período 
em que passaram por momentos de quase total desorganização, 
conseguindo reorganizar-se em Reservas, em conseqüência da 
criação do Serviço de Proteção aos índios. O capítulo Ili, 
intitulado A Organização do Trabalho, mostra como pela ativi
dade produtiva, interna e externamente, puderam os Terêna 
sobreviver nas condições de vida de Reserva e inter-relacionar-se 
com a sociedade r·egional, impondo-se no mercado de trabalho 
como mão-de-obra adequada à faina agrícola e às tarefas 
extrativas. No capítulo IV, A Organização da Família, é 
caracterizado o grupo doméstico como uma adaptação da 
família tradicional ao nôvo ambiente de Reserva, e é analisado 
o matrimônio como a instituição estabelecedora dos vínculos 
intra e interfamiliais, responsável pela dinamização das estru
turas mais tradicionalistas do sistema social Terêna. O estudo 
de O Comportamento Político, realizado no capítulo V, pre
tende examinar um dos setores da sociedade Terêna atual 
menos organizado, como a luta pelo poder e o lugar do índio 
na política regional; paralelamente, procurou-se explicar a 
questão da chefia tribal num sistema de transição entre o 
antigo (o naati) e o nôvo (o "Capitão") chefe. Com êsse 
capítulo, encerra-se a primeira parte da monografia, na qual 
se tentou descrever e analisar a situação dos Terêna nas con
dições de vida em Reserva. 

Na segunda parte, iniciada pelo capítulo VI, ao qual 
chamamos A Instalação dos Terêna no Meio Urbano, foram 
examinadas as conseqüências mais significativas da migração 
Aldeia-Cidade, principiando por seu estudo histórico-ecológico. 
Com o capítulo VII, A Reorganização do Grupo Familial, 
procurou-se estender e aprvfundar a análise dessas conseqüên
cias nos grupos sociais (a família e o grupo doméstico) e nas 
instituições (o matrimônio e o parentesco) mais estratégicas da 
estrutura social, em sua transposição para a época atual e para 
um ambiente citadino. O quadro ocupacional, os padrões de 
residência e a variedade de alternativas abertas pela ordem 
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urbana foram considerados no capítulo VIII, Acomodação num 
Sistema de Classes, procurando entendê-los em têrmos de uma 
e~tratificação social, com novas e peculiares características. 
Fi.nal!ll_ente, como Conclusão, escrevemos o capítulo IX, Con
trzbuzçao a uma Teoria do Contato Interétnico, que, conforme 
o título indica, visou a integrar os resultados da interpretação 
do caso ! erêna no corpo de conhecimentos, polemizado e 
co!1~rovertido, no 51~al se defrontam diferentes perspectivas 
te?n~as. e met?dolo~cas. Tentando fazer uma avaliação das 
pnnc1pa1s teorias sobre as relações entre índios e brancos 
mi.norias inferi~rizadas e maiorias dominantes, não pudemo~ 
evitar de re~uzi-las a um nível comum de coerência recíproca 
sempre que isso nos pareceu ser possível. Acr·editamos, assim, 
ha~er c?nseguido :ncontrar uma explicação bastante geral para 
a s1tuaçao dos Terena modernos, suscetível de s·er tomada como 
uma contribuição a uma teoria do contato interétnico. 

Escrita para tese de doutoramento em Ciências Sociais esta 
monografia foi apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras da Universidade de São Paulo em agôsto de 1966 
tendo sido aprovada depois de apresentada e defendida perant~ 
a Comissão Examinadora composta dos Prof essôres Florestan 
Fernandes (Presidente), Herbert Baldus, Fernando Altenfelder 
da Silva, . Gerard Lebrun e Egon Schaden. Ao texto definitivo, 
agora editado, procuramos incorporar as críticas e sugestões 
que nos pareceram pertinentes, o que torna aquêles mestres 
credores dos nossos mais sinceros agradecimentos. De um modo 
especial, queremos exprimir nosso reconhecimento a Florestan 
Fernandes por seu incentivo e pela minuciosa leitura do 
manuscrito original, numa contribuição indiscutível ao aprimo
ramento de um trabalho que elaboramos sob sua inspiração e 
no marco da Cadeira Sociologia I, da qual é o Professor Cate
drático. Porém, para que pudéssemos escrever esta monografia, 
foi-nos indispensável o patrocínio do Conselho de Pesquisas da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (antiga Universidade 
do Brasil), com a concessão de gratificação de tempo integral 
durante o ano de 1965. Também colaborou com nosso empre
endimento o Centro Latino-Americano de Pesquisas em 
Ciências Sociais, concorrendo com uma ajuda financeira suple
mentar, destinada às diversas despesas necessárias à elaboração 
do trabalho. A essas entidades agradecemos o apoio proporcio-
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nado. Aos colegas da Divisão de Antropologia do M seu 
Nacional, pesquisadores Lciz de Castro Faria, Yonne de Fveitas 
Leite, Roberto Augusto da Matta, Roque de Barros Lar'aia e 
Júlio Cezar Melatti nossa gratidão pelos elucidativos debates 
que propiciaram em tôrno dos diferentes tópicos da tese. 
Estamos agradecidos aos estagiários da mesma Divisão, Maria 
Clara Galuppo, Eloá Jacobina Rocha Pires e Wagner Neves da 
Rocha pela revisão cuidadosa do texto datilografado com dedi
cação por Yeda Borges e Eunice Monsores, também merece
doras de nossos agradecimentos. 

R. C. O. 

Quinta da Boa Vista, setembro de 1966 

Nota do Editor 

Manteve-se neste trab3lho a ortografia dos nomes tribais 
conforme a convenção instituída pela l .ª Reunião Brasileira de 
Antropologia e de uso corrente entre os antropólogos brasilei
ros, cujas normas estão publicadas na Revista de Antropologia, 
vol. 2, n.0 2, dezembro de 1954, São Paulo. 
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DOURADOS 

CAPÍTULO I 

A ANTIGA SOCIEDADE TER:SNA 

Neste capítulo introdutório limitar-nos-emos a apresentar 
a estrutura da sociedade Terêna ao tempo do Chaco e como 
ela sobreviveu às mudanças operadas na área de desbravamento 
em que se achava instalada; ao mesmo tempo, tentaremos 
apreender as matrizes de seu sistema social 1 ou, em outras 
palavras, os elementos, formais que lhe são inerentes. -Construi
remos, assim, o que se poderia chamar de um modêlo ideal 
da estrutura social Terêna, baseados, naturalmente, em dados 
empíricos, quer naqueles obtidos em campo, quer naqueles 
colhidos em fontes biblio3f áficas. 2 Os dados de campo foram 
coletados graças à técnica de forçar a "memória tribal", recor
rendo-se a informantes idosos, uma vez que a estrutura social 
tradicional não logrou sobreviver ao contato interétnico. Por 
outro lado, a bibliografia. disponível, anterior ao século XIX, 
pràticamente não registra dados de valor etnológico: m·esmo a 
obra clássica de Sánchez Labrador, escrita no século XVIII, 
trata unicamente dos índios Guaná ou Txané, dos quais os 
Terêna constituem um subgrupo, sem, contudo, mencioná-los de 
um modo específico. Castelnau, Taunay e J. Bach, seus princi
pais cronistas, somente vão aparecer no século seguinte. Mas, 

( 1) O conceito de sistema social adotado corr~sponde ao formulado por Tal
cott Parsons, consistindo ". . . numa pluralidade de agentes individuais interagindo 
um com o outro numa situação que tenha ao menos um aspecto físico ou am
biental, ( ... ) é definido e mediado em têrmos de um sistema de símbolos cultu
ralmente estruturados e partilhados" (1952 :5-6) . 

(2) A êsse respeito não será demais evocar aqui as palavras de Lévi-Strauss: 
"Deve-se ter em mente que o que valoriza os estudos de estrutura social é que 
as estruturas são modelos, cujas propriedades formais podem ser comparadas in· 
dependentemente de seus elementos" (1954 :528). Modêlo é, assim, uma " des
crição generalizada do sistema de fenômenos ( ... ) - descrição que estabelece as 
partes componentes do sistema e pelo menos algumas de suas inter-relações" (Ma· 
rion J. Levi, Jr. 1952:29-30). 
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embodra repres.entem as melhores fontes etnográficas do sé 1 
pas~a o, as informações que dão sôb . c~ o 
entao vigente são insignificantes. Contribu~~õe~ d~:!:r::d:~c1a! 
começam. com o missionário protestante Alexander Rattra -H so 
que conviveu com os Terêna da alde· d B y ay, 
1920 uando 1ª o ananal, de 1917 a 

'. q o grupo local estava bastante aculturado 3 A 
~~~~u1~~~l=ddernas de Kalervo Oberg e Fernando Alte~elde; 

' as nessa mesma aldeia em 1946 
fragmentários de Herbert Bald ' . ' e os estudos 
culturais · . us - ª respeito de complexos 
são ,c~mo a mitologia ou a hereditariedade de chefia 

siste::ti~am~~~ ~~~~~~~~amresa'ultados d: obs~rva~ão direta~ 
. s nossas 1nvesttgaçoes. 

1. Estrutura Social e Organização Social 

. A aparente contradição de caráter metodológico 

~~~~a r:s~:t~~ !~r~ou~::~ã~e d:0:~~.f~~pt;~~8im~~~~~~~ 
;0~r:i~g::r~C::~~~~d!º::a:i:i:!~~:m a o reg~str~ das mudan?as 
superada diante do us noçao e tempo)' fica 
de estrutura social e d~ que p~sa:emos ª fazer dos conceitos 
estrutu . d' organ1zaçao social. Se o conceito de 

ra m ica um padrão de u if . d d 
(Marion J L · J · - n ormi ª es altamente estáveis 
"as ai·<l ;vi~ r., 1952.: 57-58), no conceito de estrutura social 
" . qu I a es reconhecidas são primàriamente as de . ' 

tenc1a, continuidade, forma e penetrabilidad per~1s-
Mas f · d d , e no campo social 
f _ a ~?n inui- a e e essencialmente uma qualidade de · 
;~ªc~mo ~euma expectativa ~e igualdade ( sameness)' depend:~e~ 
que fornece formula . o con~e1to. Um conceito estrutural é aquêle 

uma linha fixa de comportamento social 
representa a ordem que êle manifesta" ( Firth 19 5 5. 2) ~ q~e 
~º1:11º um . conceito ~eurísti:o, estrutura soei~! per~itirá c:~c~ 
enzar o sistema social Terena para fins taxonômic . 

para uma análise estrutural com "alto grau d . os ou? .ainda, 
(Cf. Nadei, 1957:125). ' e comparabilidade" 

(3) O conceito de aculturação . 
processo, quando assume um caráter pe~1te u~a .manipulação dupla: a) enquanto 
grees of acculturation " ' quando passa mais expbcativo; b). enquanto estado ou "de
no presente caso (Cf. Ralph Beals, 19~4~~7)~ªdo para fms mais descritivos, como 
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Todavia a noção de estrutura não esgotará a realidade 
social. É o que nos ensinam, notadamente, os trabalhos de 
Raymond Firth, que, já em 1936, com sua obra hoje clássica, 
We, The Tikopia, até seus mais recentes artigos (1954, 1955), 
mostrava a necessidade de se estudar como procedia o grupo 
social, quando, ao se tornar incapaz de atender aos requisitos 
estruturais, se via na cont1ngência de apelar para alternativas. 
Tomando-se como exemplo as relações entre o irmão-da-mãe 
e o filho-da-irmã, quando devidamente reguladas por um prin
cípio estrutural, pergunta-se: o que acontecerá na falta do 
irmão-da-mãe? (Cf. Firth, 1954: 12-13 ). Problemas concer
nentes à herança, nominação, contrôle social etc., passam a 
surgir quando um dos têrmos da equação irmão-da-mãe/filho
da-irmã deixa de existir ou, na família estudada, nunca existiu. 
O registro das respostas que ·o grupo acha nessa emergência e 
que passam, inclusive, a ser institucionalizadas em certos casos, 
tratando-se de grupos em transição, oferece tanto interêsse ao 
pesquisador quanto aquelas respostas consideradas do tipo 
convencional. Para responder a essa ordem de problemas, é 
que o especialista passa a operar com o conceito de organização 
social. O conceito de organização social "reconhece adaptação 
de comportamento em vista de determinados fins, contrôle de 
meios em circunstâncias variadas, que são determinadas por 
mudanças no ambiente externo ou por necessidade de resolver 
conflitos entre princípios estruturais" (Firth, 19 5 5 : 2) . Com
parando finalmente ambos os conceitos, de estrutura social e 
de organização social, Firth esclarece: "Se estrutura implica 
ordem, organização implica uma ação com vista à ordem -
embora não necessàriamente a mesma ordem" (ibidem). 

A utilização conjugada dês·ses conceitos nos mostra que a 
abordagem estruturalista, embora se fixe nas uniformidades 
altamente estáveis que servem de embasamento para a cons
trução de modelos, nem por isso deve deixar de incluir em seu 
escopo os aspectos dinâmicos dos sistemas sociais, quer aquêles 
ditos anômicos, 4 quer aquêles pertinentes aos processos 
"normais" de mudança social, especificamente aquêles refe-

(4) Durkheim, em De la Divlsion du Travail Social, tratando da "Division 
du travail anomique" (Livre 111) , observa que um dos procedimentos mais ade
quados para determinar com maior precisão as condições de existência do estado 
normal de um fenômeno é o estudo de suas formas "desviadas" ou anômicas. 
Advene, ainda, que essas formas patológicas determinam a quebra da solidariedade 
social. 
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rentes ao que se poderia chamar de . . . 
se p~ocurará mostrar neste capítul arran1os , s?c1a1s. B o que 
matnmonia1 e de seu a 1 o com a anahse do complexo 
!ribais, com referênci~ ~:ne n~. tra11!a de. rel~ções intra e inter
a integração do grupo) O~ c ica a solidanedade tribal (i. e. 
T " . exame que se fa ' d · ' erena, como tota11·dade . 1 . ra o sistema social 
f " inc us1va f oca1 · , · enomenos que poderiam ~ h ' izara, assim, aquêles 
"desvio" em relação a u~~ ~ admar de "conformidade" e de 

a a a estrutura social matriz. 

2. Estratificação Social e Estratificação Étnica 

Max Schmidt, estudando 
de língua Aruák indica o processo de expansão dos povos 
plesmente, captu;ados de quee~ pr~sença de "cativos" ou, sim
suas comunidades Ass· gu a, e um" elemento constante em 

b · im, comenta ele· " · · 
sa er por que meios a sociedade . . sena interessante 
na base da cultura do solo a a~u~que soube obter para si, 
classe de população que s ' . pos1çao de senhor sôbre outra 
de seus amos, auxilÍando-o~ ~ie1~t a t:abalhar para o interêsse 
de produção. Para criar nas o ~n!ªº dos necessários meios 
uma camada étnica subalterna cond1~oes atualmente existentes, 
encher duas condições D ' ~s tnbos aruaques deverão pre
população das tribos ~izin.:;::rao entrar e?I relações com a 
devem ser dirigidas de m . e, em seguida, essas relações 
dependência" ( 1917 ca anieI1ria) a resul:arem numa condição de 
· ' P· · Se nao ocor · isso entre os Terêna reu precisamente 

h - ou entre os Guaná 
por averem recebido dos Mba á-Gu . , , c~mo um. todo 
cazes de captura (de . .. "d y a1kuru tecrucas mais efi-

) 1na1v1 uos Xamakôko X'ki 
etc._ - permaneceram êles fiéi . ' I to, Guató 
zaçao social que compreende s ~ uma c_erta forma do organi-
guerra - e de seus descendente: ~t:graçao de prisioneiros . de 
mento como mão-de-obra servil. o grupo e o seu aproveita-

. Os reflexos dessa situação de d ,.. . 
social Terêna se fariam se ti l epend~nc1a na estrutura 
assimétricas entre êsse . gr~~ ~o ,~stabelec1men~o de relações 
txané c~iado para designar os "cr:i~ ~ os .kaut1 (neologismo 
nas sorti?as especialmente organizada~s obtidos na guerra ou 
sempre, e verdade êsses kaut' d' para a captura). Nem 
balhos agrícolas, ~ois que m~ifo~ ~ª,..7 se~ aproveitad~s nos tra
tradas somente nos mist"' .. es d e es vinham de tnbos ades-

..,j a caça e da coleta. Ficavam, 
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então, ligados às tarefas auxiliares ou, mesmo, domésticas. E 
a se julgar pelos depoimentos de autores como Taunay 
(1931 :21) ou Castelnau (1949:247), o tratamento dado aos 
kauti era o mais suave possível, revelando relações de prote
ção, mais do que de exploração. Para um povo agricultor como 
os Terêna, os kauti econômicamente significavam muito pouco; 
pode-se dizer que representavam muito mais uma fonte de 
prestígio (político e secundàriamente econômico), não apenas 
no seio da própria comunidade, mas principalmente nas rela
ções entre esta e os grupos Mbayá-Guaikurú seus vizinhos e 
aliados. Bstes, sim, ocupavam mais seus "cativos" e, sobre
tudo, viam nêles uma forma de incremento de sua população, 
tão desgastada pelo hábito do abôrto e do infanticídio, bas
tante desenvolvido no período posterior à conquista espanhola 
do Chaco. Conquanto os Terêna também praticassem o in
fanticídio, jamais êle atingiu as proporções verificadas entre 
os Mbayá-Guaikurú notadamente entre os Kadiwéu. Há indi
cações de que o lugar dos kauti na sociedade Terêna corres
pondesse ao de estrangeiros, etnicamente diferentes e, portanto, 
tratados com certa distância e passíveis de troca, i. e., de 
entrarem como bens de comércio tribal (Taunay, 1931:21). 
Todavia, pode-se dizer que os kauti, como "classe", estavam 
integrados na estrutura social Terêna, uma vez que esta possuía 
mecanismos de absorção do indivíduo ao grupo dominante e 
etnicamente diverso, como veremos adiante . 

Examinando-se a estrutura social Terêna, verifica-se que 
ela estava dividida em dois grupos distintos e socialmente 
sobrepostos: o grupo dos cativos ( kauti) e o grupo tribal do
minante, os Terêna. Bstes, por sua vez, subdividiam-se em 
dois outros grupos: um, o dos chefes e suas parentelas, deno
minado naati, e outro, o dos homens comuns ou o povo, deno
minado waherê-txané. O primeiro têrmo é derivado da palavra 
unati que quer dizer bom, enquanto o segundo etimologica
mente quer dizer gente ruim ( txané - "gente", waherê -
"ruim"), mas significa, realmente, gente comum. Como se vê, 
ocorreram duas formas de estratificação: uma étnica e outra 
social, de acôrdo, aliás, com a teoria de Thurnwald ( apud 
Baldus e Willems, 1939, verbete Estratificação Social). O re
sultado disso - conforme indica a figura 1 - foi o apareci
mento de uma estrutura tríplice e assimétrica, ·como uma das 
características do sistema social Terêna. 
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Naati ("LINHA DE CLASSE") 

Waherê 

(LINHA :ÉTNICA) 

Kauti 

FIG. l 

3. Divisão Dual 

Dividem-se ainda os Terêna (excluídos naturalmente os 
k .) ' ' autz, em metades não-localizadas, sukirikionó e xumonó, 
tendo cada uma delas os mesmos direitos sociais resultando . . / . ' 
assun serem s1metncas suas relações. O processo de estratifi-
cação que determinou a estrutura tríplice e assimétrica acima 
esboçada não teve lugar aqui, embora se possa reconhecer uma 
diferenciação dos papéis desempenhados pelos indivíduos per
tencentes a cada uma das metades, ao menos durante os ceri
moniais do oheokoti. 

~sses cerimoniais começavam com rituais xamanistas e 
terminavam com práticas profanas. O personagem central era 
o koixomuneti, ou o médico-feiticeiro, modernamente conheci
do, também, por "Padre". Por ocasião do aparecimento da 
constelação das sete estrêlas (as Plêiades), ou melhor, quando 
estas atingiam sua altura máxima no céu, por volta do mês 
de abril. realizavam-se festividades em homenagens aos mortos, 
ao mesmo tempo que elas marcavam o início do tempo da 
colheita. Aos rituais mágico-religiosos, seguia-se uma coleta 
cerimonial de alimentos dirigida pelo yanakalú, um Terêna 
xumonó todo paramentado e mascarado, que, acompanhado 
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pela multidão, ia de maloca em maloca apontando com um 
bastão o que desejava para o banquete. Organizava-se o re
pasto coletivo e, ao fim dêste, passavam os xumonó a provocar 
os sukirikionó que deveriam resistir passivamente a tôdas as 
brincadeiras que aquêles lhes faziam. Depois de algum tempo, 
dava-se oportunidade à reação, através do "jôgo" denominado 
mootó: em filas, os sukirikionó, de um lado, e, os xumonó, de 
outro, passavam a lutar entre si, trocando sôcos uma metade 
contra outra, entrando inclusive mulheres e crianças, natural
mente circunscrevendo-se as lutas aos respectivos grupos de 
idade e de sexo . 

Essa caracterização sumária dos cerimoniais ligados ao 
oheokoti servem para mostrar o papel das metades na regula
mentação do comportamento mágico-religioso e nos indica que 
a cada uma delas se atribuíam determinadas qualidades, se
gundo as quais seus membros se deveriam comportar. Dos 
sukirikionó esperava-se que fôssem "mansos", cordatos e cal
mos, enquanto dos xumonó ·esperava-se que fôssem "bravos", 
provocadores e violentos. ~sses · diferentes comportamentos 
impressionaram tanto ao missionário evangélico Alexander Rat
tray-Hay que êle, piedosamente, identificava os primeiros como 
"bons" e os segundos como "maus". Parece-nos mais provável 
a interpretação do Altenfelder Silva que sugere representarem os 
segundos a juventude, irrequieta e brincalhona, e os primeiros 
a maturidade, séria e tranqüila (Altenfelder Silva, 1949:319). 

~sse mesmo missionário, que conviveu com os Terêna na 
segunda década dêste século, diz o seguinte a respeito da ori
gem dessas metades: "Não fomos capazes de descobrir como 
se originaram as metades, embora suspeitemos que estejam re
lacionadas de algum modo aos irmãos bom e mau de sua mito
logia" (Rattray-Hay, 1928: 109). O mito conta a história de 
Yurikoyuvakái, o herói civilizador, que tirou os Terêna do 
fundo da terra e lhes deu o fogo (tokeoré), bem como todos 
os instrumentos necessários à sua sobrevivência em cima da 
terra. Quanto à sua origem, conta o mito - segundo uma 
versão de Kalervo Oberg - que "No princípio Yurikoyuvakái 
era um só ser. ~le vivia com sua irmã Livéchechevéna. Quan
do sua irmã plantou um pomar, Yurikoyuvakái roubou os 
frutos. Livéchechevéna então ficou muito zangada e cortou 
Yurikoyuvakái em dois, e, posteriormente, das metades cresce
ram gêmeos" (1949:42). Essa versão não sugere nenhuma 
superioridade de um gêmeo diante do outro. Entretanto, a ver-
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são que colhemos revel.i que uma hip6,tese ~a preponde
rância de uma metade sôbre a outra - a medida que cada 
uma delas corresponderia a cada gê1!1eo - não se~ia d;, tod? 
absurda. De acôrdo com um velho informante T_eren~, Y ~ri
koyuvakái tinha um irmão Taipuyukê, um pouco mfenor a ele; 
um dia começaram a cortar nuvem para matar a t~dos, porque 
não queriam que nós viv~ssemos: Mas q~anto mais cortavam, 
tanto mais a nuvem crescia. Entao os dois largaram de cortar, 
porque se cansaram. E cada um tomou seu camin~~,,. . As 
versões obtidas por Herbert Baldus conta1!1-nos que __An~1ga
mente Orekajuvakái era um só e quando moço a sua mae ficou 
brava pois Orekajuvakái não queria ir junto c.om e~~ à roç~, 
foi à roça, tirou foice e cortou com ~la D_reka1uvakaz em dois 
pedaços. O pedaço da cintura para cima ficou. ge!lte, ~ a outra 
metade gente também" ( 1950: 218). Baldus indica ainda que 
haveria outro mito de herói-civilizador Terêna, que corres
ponderia a um personagem malicioso e ne.m sempre beJ? inten
cionado diferindo consideràvelmente da figura do Yurzkoyuva
kái: seria o herói Pitanoé que é o equivalente do Taipuyukê, 
de que nos falou o i~forma~te da al~~ia Cacho~irinha. Parece 
que o mito por nos colhido conc1ha os dois . perso~a~ens 
Yurikoyuvakái e Taipuyukê (ou Pitano~): ~ue senam. onginal
mente um só e que, posteriormente, dividido em dois, . dera?1 
vida a duas personalidades distintas e que corr~spond~nam as 
metades sukirikionó e xumonó. As outras versoes obtiaas por 
nós e por outros pesquisadores não são mais d~ que v~ri~ções 
do tema que aqui estamos expondo. Quanto a supenondade 
de um sôbre outro, Altenf elder Silva vem em apoio dessa hipó
tese, dizendo que, depois de Yurikoyuvakái ter s~do cortad_o ao 
meio - "Da parte de cima cresceu um Yurikoyuvakái,· da 
parte de baixo cresceu outro. Mas o primeiro era quem man-

dava" ( 1949: 349) . 
Das conversas com os Terêna a impressão que fica ao 

etnólogo é de que os sukirikionó são considerados ligeiramente 
superiores aos xumonó, embora essa superioridade jamais se 
refletisse na conduta social. Provàvelmente essa diferença de 
ethos somente teve lugar nos cerimoniais mágico-religiosos e 
nos jogos profanos descritos linhas atrás, sem chegar, contudo, 
a influir na regulamentação da vida social. Nesta, o papel que 
as metades vieram a desempenhar, juntamente com as camadas, 
foi o de regular o matrimônio, como passaremos a ver . 
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4. Endogamia das Metades e das Camadas 

O antigo sistema social Terêna não permitia o matrimônio 
f ~ra d~s camadas e fora das metades. Um naati, por exemplo, 
so podia casar-se com um:.i naati (ou vice-versa) e, assim mes
n10, desde que esta pertencesse à mesma metade. Assim fôsse 
êle um s~kirikionó, apenas se casaria com uma sukirÍkionó. 
!sso _ocorna também com os waherê-txané, como uma camada 
ii:i~d~atamente inferior. Mas, enquanto êstes também estavam 
divididos em metades, xumonó e sukirikionó, os kauti - que 
compunham a camada mais baixa no sistema Terêna - não 
aprese~ta~am a mesma divisão, uma vez que pertenciam a gru
~os tr!b~1s de c~tura~ diferentes, tendo por separá-los uma 
linha etn1ca, e nao social, como vimos no parágrafo 2. Sendo 
metades e camadas endogâmicas não cabe aqui falar de sua 
transmissão genealógica, ;?Ois, pertencendo pais e mães a um 
me~mo grupo .social, seus descendentes só poderiam acompa
nha-los (ver figura II). Entretanto, com a mudança que se 
processou nas comunidades Terêna, resultando em casamento 
entre membros de camadas e metades opostas, os filhos passa
ram a receber a camada e a metade por linha paterna até que, 
tornando-se os grupos sociais agâmicos, institucionalizou-se a 
herança patrilinear . 

A permanência, até hoje, da divisão de sociedade Terêna 
em metades, _embora essas metades estejam em processo rápido 
de desaparecimento, deve:se à sua função cerimonial, ao passo 
que _as ca~a~as, por nao contarem com formas - sequer 
ntua1s . ou lud1cas - de atuação, caíram no esquecimento da 
comuni?ade, excetuando-se, naturalmente, os velhos, sobretudo 
?s naati, como veremos adiante. Apesar disso, quando o Terêna 
Jovem ou adulto era argüído sôbre a camada a que pertencia, 
procurava rememorar se seu pai era naati ou waherê (não en
~ontramos descendentes de kauti), demonstrando apoiar-se 
i~a~m~nte~ em critérios patrilineares. Apenas nos casos de ma~ 
tnm?n1os _1ntertribais ou interétnicos é que o filho ou a filha 
seg~1a a bnha materna, evidentemente no caso do pai não ser 
Terena. Entenda-se, entretanto, que essa última alternativa 
oc?rria quando o jovem ou a jovem Terêna continuava na al
deia, s_end°:l~e, por isso, conveniente identificar-se e ser pelo 
grupo identificado como Terêna (Cf. R. C. de Oliveira, 1960 b). 
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~sse esquema ilustra a atomização da estrutura social T~rêna, determinada pela 
endogamia das metades e das camadas: as linhas seccionais (a) .• A(b_) e (c) c,o~
partimentam a estrutura social em cinco áreas onde o matnmomo é poss1ve , 
como indicam os círculos pontilhados. 

Se tomarmos como exemplo a situação de Cachoeirinha -:
a aldeia Terêna de características mais arcaicas (R. C. de 01~
veira, 1958:2) - veremos que de um t~tal de 208 casais 
78 (37,5%) sabiam a que metade pertenciam, e~qu~nto 130 
( 62,5 % ) nada nos souberam informar. Em relaçao a~ cama: 
das, então, o índice de desconhecimento era bem maior· Ha 

26 

aldeias, todavia, que apresentam índices ainda mais elevados, 
reveladores de variação da intensidade com que atuam os fatô
res deculturativos na população Terêna global. 

Mas nos enganaríamos se tomássemos essas cifras com o 
conclusivas a respeito da persistência menos duradoura das 
camadas como formas reguladoras do matrimônio Terêna. Ao 
contrário, pois, embora esquecidas mais ràpidamente pelo con
junto da população, não o foram pelo reduzido grupo que 
realmente tinha interêsse na continuidade de sua superioridade 
social, a saber, os próprios naati. Um dos casos mais comen
tados pelos Terêna, e que ilustra a vitalidade da estrutura trí
plice e assimétrica, mostra que por volta de 191 O uma família 
waherê-txané pediu a mão de uma môça naati para que ela se 
casasse com um de seus membros jovens, argumentando que 
ambos estavam bastante enamorados. A avó da môça (mãe da 
mãe) negou-s·e a dar o consentimento, alegando que o preten
dente não era um naati. Só acabou cedendo diante da pressão 
de sua própria família : seu genro (pai da môça) instou junto 
à sua mulher para que pedisse à sua mãe (avó da môça) para 
que esta desse o consentimento, alegando que alimentar três 
filhas era demasiado para êle. Há certas parentelas naati, em 
Cachoeirinha, que continuam mantendo a endogamia de ca
mada, casando-se entre si, preferencialmente, e apenas tole
rando o casamento de um dos seus membros com indivíduos 
waherê-txané. Isso leva-nos a concluir que, enquanto a estru
tura dual e simétrica desapareceu completamente como elemen
to regulador do matrimónio, permanecendo apenas na memória 
do grupo como "regra cerimonial", a estrutura tríplice e assi
métrica, apesar de pouco lembrada pelo grupo total, continua 
a ter certa atuação, precária, é verdade, na regulamentação do 
matrimônio dos naati, como um grupo social inclusivo . 

5. O Herói Guerreiro: o xuna-xati 

A dinamização da estrutura tríplice é alcançada graças ao 
xuna-xati. A interpretação de Oberg ( 1948:284, 1949:28/9) 
e Altenfelder Silva ( 1949: 319), baseados, provàvelmente, em 
Rattray-Hay ( 1928: 108 /9), segundo a qual os xuna-xati re
presentariam uma "classe" social situada entre os naati e os 
waherê, parece-nos destituída de fundamento, uma vez que 
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tanto os primeiros como os segundos e, ainda, os kaut~ ~o?e
riam tornar-se um xuna-xati, desde que matassem um llllilllgo 
na guerra. Xuna-xati era, em suma, o matador, o guerreiro que 
se destacava no campo de batalha matando um adversário. 
Contam os Terêna que, depois de matar o ini~go, o gue~reiro 
punha o pé sôbre o seu peito e tocava uma ~uz1na, anunc1and? 
seu feito ao mesmo tempo que reclamava o titulo de xuna-xatz. 
Do grupo social formado pelos xuna-xati, i. e., dêsse grupo de 
"titulados", é que eram recrutados os "Çh~fes de Guerra", ~em 
levar em conta sua origem social ou etmca - embora fosse 
raro (segundo nossos informantes) um kauti, tornado xuna-xati, 
chegar a ser "Chefe de Guerra". Precisaria ser . exce~cional 
para competir com o poderoso grupo dos xuna-xatz, Terena de 
nascimento. Parece que a "chefia" ficava mesmo entre os xuna
xati/ naati e os xuna-xati/ waherê, o que revela ser a linha étnica 
menos permeável que a linha social na sociedade Terêna (Cf. 
figura III) . 

Naati 

Waherê 

Kauti 

FIG. III 

Na esfera matrimonial, o papel desempenhado pela insti
tuição de xuna-xati foi de suma impo:tância. Veio ~ quebr~r 
uma end-0gamia de camada, que, ~m termos estrut~a1~, tendia 
a ser absoluta. Os kauti/ xuna-xatz passavam a ter direito de se 
casar com mulheres waherê (waherê-seenó), enquanto os wahe
rê/xuna-xati podiam se casar com uma naati (naati-seenó). O 
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indivíduo de uma camada inferior podia procurar uma compa
nheira na camada imediatamente superior. Embora estrutural
mente nada impedisse que um kauti/ xuna-xati se casasse com 
uma naati-seenó, parece que isso dificilmente ocorria em face 
da maior resistência à exogamia que os naati demonstravam, 
como grupo inclusivo. Os mesmos mecanismos que dificulta
vam - ou quase impediam - a ascensão do kaati/ xuna-xati 
ao pôsto de "Chefe de Guerra" funcionavam aqui na manuten
ção de sua endogamia de grupo. Para a sociedade Terêna, 
como um todo, era suficiente a admissão dos kauti/ xuna-xati 
e seus filhos, homens, como membros da tribo. Formalmente, 
quebravam com isso a linha étnica que até então os separavam. 
Mas nem assim a parentela dos caciques ou dos "Chefes do 
Povo", i. e., os naati, aceitava sem relutância admiti-los como 
membros de seu grupo inclusivo. Pode-se atestar isso pela di
ferenciação de status existentes entre o "Chefe de Guerra" e 
o "Chefe do Povo", sendo .que o prestígio dos últimos era bem 
maior que o dos primeiros (Altenfelder Silva, 1949:319-320). 
Quanto aos waherê/ xuna-xati pode-se dizer que eram aceitos 
normalmente pelo grupo dos naati como consortes de suas mu
lheres. 5 Para o naati a vantagem em tornar-se também xuna
xati era poder pretender ser um dia escolhido "Chefe de Guer
ra", pois que para "Chefe do Povo" já possuía as condições de 
nascimento indispensáveis. Esclareça-se que num grupo local 
Terêna havia somente um "Chefe do Povo" e um "Chefe de 
Guerra". 

Com a dinamização da estrutura tríplice e assimétrica, 
graças à ocorrência de mobilidade vertical, a sociedade Terêna 
teve que encontrar meios de ajustar os filhos dos xuna-xati 
(fôssem kauti ou waherê) na sua estrutura social total, i. e., não 
apenas na estrutura tríplice como também na estrutura dual e 
simétrica. Assim, o casamento de um kauti/ xuna-xati com uma 
waherê/xumonó, por exemplo, resultava em descendentes xuna
xati/ xumonó, quando se tratava de filhos homens e waherê-

, ' 
seeno / xumonó, quando se tratava de filhas. Os filhos seguiam 
a l~nha paterna, quanto ao título de matador (ou guerreiro), e 
a linha materna quanto à metade; as filhas herdavam somente 

(5) lnt~rJ?retando-.se o matrimônio como uma instituição de intercâmbio de 
mulheres (Lev1-Strauss, 1949) ,. o gr~po dos naati ficaria prejudicado, pois, dando 
mulheres aos waherD/xuna-xat1, e deles nada recebendo teria de buscar suas es-
pôsas em outros grupos locais. ' 
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de sua mãe os nomes da camada e da metade (Cf. fig. IV, a). 
Tratando-se de descendentes de um waherê / xuna-xati/ sukiri
kionó, por exemplo, casado com uma naati-seenó/sukirikionó, 
os filhos igualmente acompanhavam o pai, enquanto as filhas 
acompanhavam a mãe (Cf. fig. IV, b). No primeiro caso, a 
filiação tende a ser regulada pelo princípio de dupla descendên
cia e, no segundo, pelo de bilinearidade . 

A desc·endência Terêna que, com exclusão do xuna-xati, 
era bilateral por f ôrça da endogamia de camada e de metade, 
com sua introdução passou a ser alternativamente patrilinear e 
matrilinear, de acôrdo com os exemplos examinados. Alguns 
aspectos, todavia, não conseguiram ficar muito claros. Um 
dêles se refere à extensão do xuna-xati não apenas aos filhos 
verdadeiros de Ego masculino, mas a todos aquêles incluídos 
no têrmo classificatório de djê-á, i. e., aos filhos homens dos 
componentes masculinos de seu grupo de sibling. O desapare
cimento da estrutura social estudada torna êsse problema pràti
camente insolúvel. 

(a) 

k,/xxt. 

· ~ 

xxt. /xm 

w./xm w./xxt .. /sk 

o 6 

w. /v.m xxt./sk. 

FIG. IV 

(b) 

n./sk 

o 

n. Is k. 

Enfim, a existência do xuna-xati, como mecanismo de 
ascensão social (através da ampliação do mercado matrimonial 
ou da integração ao grupo tribal dominante), bem como de 
elevação política ("Chefe de Guerra"), criava na antiga socie-
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dade Terêna uma série de expectativas, partilhadas por tôdas 
as camadas da população. O status de herói guerreiro passava 
a s~r almejado igualmente pela população masculina em seu 
conjunto, dando ao xuna-xati uma função altamente integradora 
no grupo local, através da corr·espondência e ajustamento dos 
papéis guerreiros e dos direitos sociais adquiridos. Por outro 
lado, estimulando a eficiência e a bravura nos combates a 
sociedade Terêna preservava-se a si própria. ' 

6. O Sistema de Parentesco 

Com ligeiras modificações - que não afetam a sua estru
tura - a terminologia de parentesco Terêna por nós reoistrada 
c?rresponde às apresentadas por Oberg ( 1949) e Alt;nfelder 
Silva ( 1949). Podemos classificá-la como pertencendo ao tipo 
"havaiano", de acôrdo com Murdock (1951 :64 ), e analisá-la 
tendo em vista o siste}lla de relações entre categorias de paren
tesco significativas para a compreensão dos problemas centrais 
aqui abordados. :B assim que, examinando-se o sistema de 
parentesco, verificamos que fica vedado ao grupo o casamento 
co:isangüíneo. Não . é permitido o casamento entre primos, 
se1am paralelos ou cruzados, nem o casam·ento entre tios e 
sobrinhos (Cf. fig. V). Sendo os filhos (as) dos irmãos e 
irmãs dos pais considerados irmãos, também as relações sexuais 
entre êles passam a ser consideradas incestuosas. Por aí se vê 
que_ a ~ocie~ade Terêna, dando ênfase à solidariedade do grupo 
de trmaos (as) - de conformidade com o princípio de unidade 
de grupo do sibling (Radcliffe-Brown, 1952:64-67) - reduz 
ainda ,mais a área onde o matrimônio é permitido, já tão limitada 
face a endogamia das metades e das camadas. O casamento 
apar.ent~men:e permitido, ou talvez desejado, entre os filhos (as) 
?os irmaos"' (as)_ d~ ~exo oposto a Ego (masculino ou feminino) , 
i. e., aqu~les ind1v1?uos classificados sob o têrmo nevongê, 
choca-se diante da enfase dada pelos Terêna à solidariedade 
do grupo de .siblin~. Se algum dia tal relação foi possível -
como a terminologia de parentesco parece indicar - é uma 
que~tão que. não se pode tratar sem r·ecorrer a conjeturas. Os 
Terena atuais, por exemplo, o negam terminantemente. Nem 
mesmo a mitologia tribal nos auxilia nesse sentido, como o faz 
em relação ao casamento entre cunhados. 

31 



11 12. 
A=O 

10 7 7_ 8 8 9 

1 2 1 2 1 1 

5 5 5 

4 3 4 

FIG. V 

(l)and/, (2) mongetxá, (3) djê-á, (4) inziné, (5) nevongé, (6) amori, (7) zaá, 
(8) eenó, (9) eungó, (10) oongó, (11) onzu, (12) onzé. Todos os têrmos enu
merados, constantes do esquema de parentesco consangüíneo, são elementares, 
quanto à sua estrutura lingüística, e de referência, quanto ao seu modo de uso. 
~sses dois critérios é que nortearam nosso levantamento da terminologia de paren
tesco. Entretanto, hã algumas discrepâncias se o compararmos com os publicados 
por Oberg e Altenfelder Silva: com relação ao tio Materno (9) e a tia Paterna 
(10) êles preferem os têrmos descritivos ayo-eenó e mongetxá-zaá, respectivamente 
irmão da mã~ e irmã do pai (esclareça-se que ayo é o têrmo que designa irmão, 
falando ego feminino); enquanto Oberg prefere o têrmo ayo-eenó, Altenfelder Silva 
liga ayo ao vocativo lulu (titio). Sublinhe-se, ainda, que os irmãos do pai e as 
irmãs da mãe são, respectivamente, designados pelo têrmo vocativo taatá (papai) 
e meemé (mamãe), juntamente com o pai e a mãe verdadeiros. O sistema de 
parentesco também faz distinção entre irmão tnais 'velho (enjoví) e irmão mais 
môço (andi), falando ego masculino. 

Entre os parentes afins, o casamento preferencial parece 
ter sido aquêle entre um homem ou uma mulher e o cônjuge de 
sua falecida irmã ou irmão, i. e., ocorrência de sororato e de 
levirato. Essas relações, embora sem serem preferenciais, 
coexistiam com as formas de poliginia simples e de poliginia 
sororal. Algumas dessas formas até hoje persistem, apesar de 
serem em regra combatidas pela comunidade, notadamente um 
caso, em Cachoeirinha, de poliginia sororal. 6 Já quanto ao 

(6) Além dêsse caso, soubemos de outro na aldeia Brejão (Capitão Vitorino), 
êste de políginia simples. Em ambos os casos os maridos e suas espôsas eram obje
tos de reprovação pela comunidade. 
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sororato e o levirato, sobretudo o primeiro, encontramos vários 
casos, não só em Cachoeirinha, como em outras aldeias Terêna. 
O certo é que o interêsse sexual entre cunhados é tema mitoló
gico, com.o passaremos a ver no seguinte mito Terêna, hoje 
transformado em mera lenda: "Um velho gostava da cunhada 
dêle. (Estamos transcrevendo as palavras do informante). A 
cunhada dêle fazia farinha, fazia xiripá (tanga feita de algodão) . 
Morreu a cunhada e o velho, chamado Viily, enterrou-a no 
cemitério. Então o tatu foi mexer na cunhada dêle e então o 
velho achou ruim. Aí, Viily mandou fazer uma tarimba (um 
estrado levantado acima da sepultura) para ·esperar o tatu." O 
mito continua a relatar a façanha de Viily cuidando do corpo 
de sua cunhada, falando com seu ·espírito (koipihapati), recor
rendo a um velho koixomuneti (médico-feiticeiro) para adquirir 
podêres mágicos e, por fim, perdendo tais podêres porque man
teve relações sexuais com uma mulher (o mito não esclarece 
qual o seu parentesco com essa mulher). Sem entrar na análise 
do mito, pois não é o caso aqui, basta-nos assinalar o lugar 
da cunhada no mundo moral Terêna, como objeto de interêsse 
sexual e matrimonial. 

Por outro lado, a estrutura social Terêna não admite a 
forma de poliandria fraternal. A forma admitida, levirato, i. e., 
o casamento da viúva com o irmão do marido, ainda subsiste, 
podendo-se encontrar só em Cachoeirinha dois casos. O casa
mento poligínico de um homem com várias mulheres não
aparentadas entre si parece ter sido uma forma permitida dentro 
da organização social tradicional, para tornar-se hoje uma forma 
proscrita. Entretanto, a forma comum é a monogâmica, acom
panhada de matrilocalidade e, modernamente, de bilocalidade e 
neolocalidade. 1 

7. A Exogamia de Grupo Local 

Reduzida a área da estrutura social Terêna, onde o matri
mônio é possível, com a endogamia de metade e de camada, e 
com a unidade de grupo de sibling, relações essas acima exami-

(7) Murdock (1957) classifica os Terêna na categoria "uxoribilocal, i. e., 
bilocal depois de um período inicial com ou perto da parentela da mulher". ~ste 
problema nós o discutiremos no capítulo IV particularmente nas pãgs. 89-90. A 
matrilocalidade aludida é uma hipótese válida apenas para a "antiga sociedade 
Terêna"; com relação aos Terêna modernos a anãlise serã aprofundada nas pá
ginas 92-93. 
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nadas, tiveram os grupos locais Terêna de voltar-se para fora, 
buscando mulheres onde existissem e com quem o casamento 
fôsse sancionado pelas rcspectivas comunidades. Isso ocorria 
principalmente entre os naati, não apenas por ser uma camada 
mais ciosa da defesa de seus direitos de supremacia e prestígio, 
mas também pelo fato de ser minoritária, e contar, por êsse mo
tivo, com um mercado ma!rimonial menos extenso que o dos 
waherê-txané. Por outro lado, o casamento entre os naati dos 
diversos grupos locais existentes resultava no fortalecimento das 
relações intergrupais, contribuindo para uma unidade tribal que, 
de outro modo, difl.cilmente seria alcançada nas condições em 
que vivia a população Terêna, em seu ·Conjunto. 

Várias vêzes ouvimos de nossos informantes idosos e, 
sobretudo, do velho "Capitão" Timóteo (falecido em 1958), 
comentários saudosistas a respeito de um tempo em que era 
comum o casamento entre indivíduos de aldeias diferentes. 
"Antigamente a gente visitava mais os nossos patrícios de outras 
aldeias". "O povo era mais unido". "Hoje já não se têm muitos 
parentes por aí" . É evidente que outros fatôres, econômicos e 
políticos, intervieram nessa mudança proclamada e lamentada 
pelos velhos informantes. Todavia, fica-nos a idéia de que uma 
população distribuída em vários grupos locais e sem nenhuma 
chefia comum ou, em outras palavras, sem unidade política 
somente alcançava um certo estado de solidariedade tribal 
através do intercâmbio de mulheres, sobretudo na camada dos 
naati. Nessa camada, onde regularmente não se seguia a norma 
matrilocal, em se tratando de casamentos intercomunitários, o 
homem trazia a mulher para sua aldeia, passando ela a per
tencer ao seu grupo local. Entre os waherê-txané, embora 
ocorresse a exogamia de grupo local, ela era menos freqüente 
não só devido ao maior mercado matrimonial com que contava 
essa camada (ampliado ainda graças aos casam·entos de 
waherê / xuna-xati com naati-seenó), mas também pela resistência 
do jovem waherê-txarzé a sair de sua comunidade, deixando 
seus parentes e amigos. 

Tudo indica que a unidade entre os grupos locais Terêna 
era alcançada por meio da solidariedade existente entre os naati, 
como grupo inclusivo que era. A presença dessa camada em 
todos os aldeamentos, a par da exogamia de grupo local, pode-se 
dizer que era função da solidariedade tribal. Comprova-se isso 
pelo desmoronamento da estrutura social diante da dispersão 
da população Terêna, face à desarticulação dos grupos locais, 
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por ocasião da Guerra do Paraguai. Durante êsse tempo -
e o que a êle se seguiu, até a reorganização das aldeias, já em 
princípios dêste século, assunto de que trataremos no próximo 
capítulo - os Terêna tiveram de sobreviver em condições de 
extrema penúria, inclusive como cativos nas fazendas da região. 
O resultado disso, pode-se verificar hoje, foi o desaparecimento 
de contatos freqüentes e sistemáticos entre as comunidades, 
agora distribuídas em Reservas Indígenas, com o conseqüente 
desinterêsse do Terêna por seu patrício de outra aldeia. Embora 
não seja difícil a um indivíduo encontrar um parente em qual
quer das aldeias hoje existentes, êsse parentesco é tão distante 
e tão frouxo que não o compele a estreitar suas relações. O 
Terêna continua a identificar-se com sua comunidade de origem, 
como antigam·ente se identificava com seu grupo local, sua 
camada e sua metade; continua também a tratar seus patrícios 
de outras aldeias, como pertencentes ao s·eu povo; mas a antiga 
trama de relações intercomunitárias, de comércio de bens e de 
troca de mulheres desapareceu completamente, enfraquecendo 
a solidariedade tribal, a ponto de as comunidades formarem, 
elas mesmas, unidades discretas e alheias ao destino das demais. 

' 
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CAPÍTULO II 

A CONSTITUIÇÃO DAS RESERVAS 

A sociedade Terêna tradicional no modo pelo qual a 
caracterizamos no capítulo anterior - i. e., tomando-a até o 
ponto onde permitiam os dados empíricos ou os registros histó
ricos disponíveis - revelou-se portadora de um dinamismo 
peculiar: a tendência à "introversão" dos grupos sociais que a 
compunham ( endogamia das camadas e das metades), revelada 
pela análise do complexo matrimonial, teve como contrapartida 
uma nítida "extroversão", tanto de caráter econômico, stricto 
sensu, quanto político, lato sensu. A tendência política foi 
consubstanciada nas alianças dos grupos locais, graças, sobre
tudo, às trocas de espôsas naati ( exogamia dos grupos locais). 
As mudanças de situação decorrentes da colonização do Sul 
de Mato Grosso acarretariam também mudança no sistema 
social indígena, retificando-se a estrutura social em alguns 
pontos e estimulando alguns arranjos organizatórios, capazes de 
manter uma coesão tribal claramente ameaçada. Neste segundo 
capítulo, pretende-se descrever o estado de atomização da 
sociedade Terêna moderna, e evocar alguns aspectos de sua 
história que podem ser esclarecedores do processo de sua inte
gração à ordem nacional. Assim, a constituição das Reservas 
Indígenas alcançaria uma dupla - e, em certo sentido, contra
ditória - finalidade: a) a defesa das terras tribais, embora 
apenas de uma pequena parcela do antigo território aborígine; 
b) a institucionalização da atomização, alienando-se, simultâ
neamente, a automia política tribal, quer no plano externo das 
relações intercomunitárias, quer no plano interno das relações 
intracomunitárias. 

39 



1. Os Ciclos de Povoamento 

,, A história dos Terêna, ao menos em sua fase que pode
riamos chamar moderna, é a história da ocupação brasileira no 
Sul d~ Mato G~~s~o. Po~c~ depois da penetração dos grupos 
Guana em terr1~ono. brasileuo, cruzando o rio Paraguai para 
suas margens onenta1s, segmentos pastoris da sociedade nacional 
começaram a se deslocar de nordeste para sudoeste da zona do 
"triângulo mineiro" em direção aos "campos d; Vacaria". 1 

l!sse deslocamento, que viria iniciar uma primeira tentativa de 
ocupação econômica do s:ui mato-grossense, teve lugar por volta 
de 18,,30, portanto decorri.do menos de um século da imigração 
Guana. Em tempos anteriores, no comêço do século XVIII as 
i~cursões luso-brasileiras na região não passaram de ·empr~en
d1mentos meramente desbravadores, realizados pelos bandei
rantes, que, em sua_ bu~c~. de metais preciosos, não podiam 
enc.etar uma ocupaçao c1v1hzadora. 2 Tal ocupação só come
çaria mesmo a se dar como resultado da expansão de uma nova 
economia, do tipo pastoril, que estava baseada na necessidade 
~a busca incessante de novos pastos para os rebanhos. Mas a 
f~ação da .população nacional nos ermos mato-grossenses ainda 
nao se dana nessa oportunidade, devido à própria natureza da 
e~onomia pastoril . e_ à dinâmica de sua frente pioneira, condi
cionadas pela vast1dao das glebas e pela rarefação demográfica. 

Dar-se-ia somente após à Guerra do Paraguai, depois de 
1869, quando da desmobilização dos exércitos brasileiros acan
tonados naquelas regiões. 3 Durante êsse período, que medeia 
entre a penetração das ondas pastoris e o fim do conflito 
Brasil-P~raguai, é de se supor hav·erem os Terêna, tanto quanto 
os demais subgrupos Guaná, sentido intensamente os efeitos do 
contato interétnico. E, mais do que os Kinikinau, os Layâna 

(1) .Cf. Mário Monteiro de Almeida, 1951 :227-228; para indicações mais 
pormenorizadas, consulte-se Roberto C. de Oliveira, 1960, cap. IV, passim. 

(2) Cf. Mário Monteiro de Almeida, 1951:60. 
(3) "Concl1;1ída. a guerra._ e concluída às beiras do Oeste, no anfiteatro Cerro

Corá, c~m _o episódio derr~de1.ro das margens do Aquidabã, a província teria, em 
seu terntóno, levas aprec1áve1s de soldados arregimentados para sua defesa já 
e~p~egados n~ ret<?mada de Corumbá, a antiga Albuquerque e na limpeza do' ter
r~t6~10 antes mvadid_o pelas fôrças inimigas. Muitos dêsses' elementos eram cons
tltu1~os. por gente vmda de outras paragens do Brasil nos batalhões formados em 
prov~~c1a~ estr~as. - C'.?pcl?ída ~ luta, iniciou-se ' a desmobilização. E a des
mob1lizaçao tena a consequenc1a cunosa de contribuir para a fixação nas terras 
do Oeste, dos element~s . qu:_ a havi~~ percor!ido para os misteres' da guerra. 
Quando a_ obra d~ delinu~açao fronte1nça termma, apreciáveis grupos de antigos 
soldados vao-se deixando ficar por ali". (Nelson Wemeck Sodré, 1941:101). 
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e os Echoaladi, os Terêna teriam sofrido de modo bem violento 
a conjunção com a sociedade nacional, a partir do momento em 
que foram envolvidos na luta contra os paraguaios. Até êsse 
tempo, êles constituíam um grupo relativamente isolado, como 
indicam algumas das principais crônicas de Taunay sôbre o 
episódio da guerra com o Paraguai. '14 Em seu isolamento, 
apenas rompido por contatos esporádicos com missionários 
católicos, sua cultura teria sido pouco atingida, e suas experi
ências junto ao "branco" quase nulas, se considerarmos, natu
ralmente, as experiências de contato direto. O contato indireto 
fica por conta do quadro de relações intertribais: suas relações 
com subgrupos Guaná ou Guaikurú, cujos componentes vinham 
de um convívio sistemático com a população colonizadora, quer 
de origem portuguêsa, quer espanhola. Talvez por meio dêsses 
grupos tribais, teriam os Terêna recebido os primeiros imple
mentos de origem ocidental, as prim·eiras notícias da existência 
do colonizador e, provàvelmente, as primeiras epidemias de 
doenças até então desconhecidas. Mas, o que nos parece óbvio, 
é que a partir do conflito Brasil-Paraguai a situação Terêna 
alterou-se sensivelmente. 

A fixação dos desmobilizados inicia um ciclo de colonização 
que iria até a primeira década do século seguinte, quando a 
Comissão Rondon, por volta de 1904, percorreu a região meri
dional de Mato Grosso construindo as linhas telegráficas. 5 

t;:sse ciclo corresponde ao surgimento de verdadeiras fazendas, 
já com características "modernas", pois constituídas de pastos 
delimitados por cêrcas de arame, indispensáveis à contenção dos 
rebanhos nas glebas de seus proprietários. No ciclo anterior -
desde as primeiras descidas de gado do "triângulo" até o início 
do conflito com o Paraguai -, o gado não se circunscrevia a 
áreas cercadas, pois os extensos campos e o pequeno número 
de criadores disso não tinham necessidade. No ciclo seguinte, 
face ao aum·ento da população regional e, conseqüentemente, 
com o aparecimento de novos fazendeiros, a disciplinação dos 
territórios foi inevitável. Nesse ciclo, a mão-de-obra indígena 
viu-se incorporada, definitivamente, na economia regional. Se 
antes havia servido de produtora de bens agrícolas para um 
comércio irregular, organizado em têrmos de troca de produtos 
primários com mercadorias - quase como um prolongamento 

(4) Cf. Alfredo D'Escragnole Taunay, 1948:268; 1931:269. 
(5) Cf. Missão Rondon, 1949, passim. 
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do comércio intertribal vigente no Chaco -, agora sua vincula
ção à ordem social e econômica regional passava a instituciona
lizar-se de duas maneiras: como cativos, em posição simétrica 
aos escravos remanescentes; ou como peões "livres", ainda 
presos às fazendas por meio de "contas intermináveis", assu
midas compulsôriamente com a "Casa", em suas relações de 
trabalho. Quanto à primeira modalidade de engajamento à 
sociedade colonial, os depoimentos dos velhos Terêna são bas
tante expressivos quando nos relatam os sofrimentos por que 
passaram: "tempo que bugre era que nem negro, tinha vida de 
cachorro". Com relação à segunda modalidade, que se suce
deria ao cativeiro indígena, o depoimento de Rondon é claro 
e preciso: "São comumente explorados pelos fazendeiros. -
É difícil encontrar um camarada Terêna que não deva ao seu 
patrão os cabelos da cabeça( ... ) Nenhum 'camarada de 
conta' poderá deixar o seu patrão sem que o nôvo senhor se 
responsabilize para com êste pela sua dívida ou o indenize 
imedi~tamente. E, se tem a ousadia de fugir, corre quase sempre 
o pengo de sofrer vexames, pancadas e não raras vêzes a morte, 
em tudo figurando a polícia como co-participante de tais aten
tados" (Missão Rondon, 1949: 83). Acrescente-se que durante 
êsse período a maioria das aldeias Terêna estava desagregada, 
com as comunidades desorganizadas por efeito da invasão 
paraguaia e a fuga de seus componentes para as serras da 
Bodoquena e do Maracaju. Terminado o conflito, o retôrno 
maciço das populações indígenas não se deu evidentemente 
para suas aldeias de origem, pois que muitas delas tinham sido 
t~talmente ~estruídas, queimadas pelo inimigo. A população 
dispersada vinculou-se ao trabalho nas fazendas que começavam 
a se espalhar, quer nos vales e nos campos, quer nos altos das 
mesmas serras para onde se haviam evadido. 

Os primórdios do século XX iriam encontrar os Terêna 
nessa situação que os Relatórios da Comissão das Linhas Tele
gráficas nos descrevem. É nessa época que se inicia um terceiro 
ciclo de ocupação da região e de colonização da população 
Ter~na. Coincide com a criação do Serviço de Proteção aos 
fnd1os ( 191 O), a que se seguiria a ligação Bauru-Pôrto 
Esperança, pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, concluída 
em 1914. Nesta data a NOB passava a permitir a ligação entre 
a cidade de São Paulo e Pôrto Esperança, trazendo um desen
volvimento excepcional para a área por ela percorrida. Fer
nando de Azevedo comenta que "para se ter uma idéia do 
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impulso que tomou num quarto de século, de 1914 a 1940, _o 
povoamento dessas regiões, bastará observar que a populaçao 
( ... ) ascendeu, nesse período, a mais de cem mil habitantes 
ou mais do quíntuplo da população estimada antes da construção 
da Estrada de Ferro". (Fernando de Azevedo, 1950:131-132). 
De tal processo de povoamento, não ficariam os Terêna inden~s 
de conseqüências, tanto assim que, em 1941, a 5.ª Inspetona 
Regional se transferia de Bauru para Campo Grande - como 
um sintoma expressivo do significado da área na política indi
genista nacional. 

2. A Proliferação das Reservas 

Foi no início dêsse terceiro ciclo de ocupação do Sul de 
Mato Grosso que as áreas ocupadas pelos Terêna começaram 
a ser reservadas pelo Estado de Mato Grosso, através de 
Decretos e Atos firmados pelos então Presidentes de Estado, 
ou através de Resoluções expedidas pelas Câmaras Municipais. 
As primeiras reservas datam de 1904/1905, como conseqüên
cia imediata da ação de Rondon à frente da Comissão das 
Linhas Telegráficas. Nesse período foram criadas as Reservas 
de Cachoeirinha, Bananal/Ipegue e Lalima, tôdas no antigo 
Município de Miranda, futuramente redividido em municípios 
menores. 6 As duas prhneiras abrangeriam três aldeias de 
formação antiga, 7 remoniando à época das primeiras migra
ções Terêna para o cerrado mato-grossense: Cachoeirinha, 
Bananal e Ipegue. A constituição das três como Reservas Indí
genas resultaria de uma única decisão política, imposta, natural
mente, pelo prestígio de Rondon. Num único documento, 
firmado pelo Presidente do Estado, foram reservadas uma área 
de 7 200 hectares ·e outra de 3 200 hectares; a maior para as al
deias Bananal e !pegue (aldeias contíguas), a menor para Cacho-

(6) A redivisão do Município de Miranda determinou uma separação entre 
Reservas situadas anteriormente num mesmo município, como Bananal/ lpegue e 
Cachoeirinha, conforme Ato 217, de 6 de maio de 190:5, que instituiu as Reservas. 
Tal redivisão manteve Cachoeirinha no Município de Miranda, mas passou Bananal/ 
Ipegue para o Município de Aquidauana. 

(7) A categoria de "aldeia antiga" foi devidamente conceituada por nós em 
O Processo de A ssimilação dos Terêna, em seu capítulo VI, para o qual remete
mos o leitor; tal conceituação foi precedida na mesma obra (cap. V~ por um 
capítulo eminentemente descritivo e comparativo, razão pela qual nos dispensamos 
de retornar aqui ao assunto. 
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eirinha. 8 Na mesma época, Rondon teria incentivado os Te
rêna dispersos em fazendas da região do rio Miranda a localiza
rem-se na. Res~rva Lalima, d"e remanescentes Guaikurú, cujas 
terras haviam sido doadas a eles pela monarquia. 9 Com uma 
áre~ de 3 600 hectares, Lalima não possuía densidade de popu
laçao capaz de assegurar a posse efetiva dessa área, razão pela 
qual a localização de famílias Terêna em suas terras seria da 
maior relevância estratégiça para uma política indigenista regio
nal. Veremos adiante que em outros lugares como Alves de 
Barros, N alique e São João - Postos Indígenas da Reserva dos 
Kadiwéu - o mesmo expediente seria adotado como uma 
tentativa de povoar o território Mbayá com remanescentes 
Guaná. 

Até 1919, porém, Lalima não havia conseguido atrair um 
número significativo de indivíduos Terêna, a darmos crédito 
ao Relatório Anual dês se ano, feito pela Inspetoria de Mato 
~rosso para o Diretor do Serviço de Proteção aos índios; 
somente em 1925, com a efetivação de um nôvo recenseamento 
v.erificar-se-ia um excepcional aumento da população da Re~ 
serva que, e~ seis anos, dobrava de núm·ero, passando de 130 
.para. 261 _ habita~tes (aument~ êsse devido, ao que tudo indica, 
a migraçao Terena). O acrescimo da população de Lalima, 

.nesse período, coincide, aliás, com a instalação de numerosas 
famílias Terêna em Francisco Horta, Reserva de índios Kayoá
Guaraní, no Município de Dourados. Esta Reserva, que teve 
a posse de seus 3 600 hectares amparada pelo Decreto de n. o 
401, de 3 de setembro de 1917, firmado pelo Presidente do 
Estado de Mato Grosso, começou a receber migrantes Terêna 
por volta de 1924/25, período em que foi fundado o seu Pôsto 
Indígena. Ao contrário de Lalima, que viu seus tradicionais 
habitantes Guaikurú sup~rados em número pelos migrantes 
Terêna e demais remanescentes Guaná, Francisco Horta conti-

(8) "!i. o seguinte o texto do Ato que instituiu as Reservas de Bananal/ lpegue 
e Cachoemnha: "Ato n.0 217, de 6 de maio de 1904. Ficam reservadas duas 
á~eas de terrenos devolutos, no Município de Miranda, para aldeamento dos tn~ 
~10~ Terêna, sendo uma de 7 200 hectares e outra de 3 200 hectares a primeira 
llDllta-se co~ terras ~o Coronel Estêvão Alves Corrêa, ao Norte e ~o Nascente, 
e de Franc1sC5> FerrC?1Ca Mendes, ao .~ui e .ªº Poente, e a Leste com terras que 
foram ~e Joél:o Batista dél: Fonseca ~cóp1a de documentos arquivados na 6.ª 
Inspetona Regional do Serviço de Proteçao aos índios, em Cuiabá). 
n· (9) Essa indicação encontra-se em relatórios internos do S.P.I. enviados à 
"btrt:.ona pelas In~petorias. Regionais; num dêles, encontramos a seguinte indicação: 
. a 1tam (os índios gua1curus) a aldeia Lalima, distante 9 léguas de Miranda f ivem em terrenos que lhes foram reservados pela monarquia e que ainda nã~ 
oram demarcados". (Relatório Anual, Mato Grosso, 1919). 
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nuou tendo nos Kayoá-Guaraní sua população majoritária, 
confinando os Terêna numa área da Reserva denominada 
J aguapiru. Verificou-se em Francisco Horta o fenômeno da 
segregação (se bem que espontânea) de uma minoria tribal e 
religiosa, pois em sua totalidade êsses Terêna, egressos das 
fazendas do alto da serra de Maracaju, identificavam-se como 
protestantes diante dos Kayoá-Guaraní majoritàriamente cató
licos. Em Lalima êsses dois fatôres não tiveram lugar na 
situação de R·eserva, uma vez que não só os Terêna passaram 
a constituir maioria, como, ainda, desfrutavam a mesma identi
ficação religiosa que os Guaikurú: a de católicos. As impli
cações teóricas da comparação dessas duas situações serão 
examinadas noutro lugar dêste trabalho, quando tratarmos mais 
detidamente da situação do contato interétnico. 

Essas duas Reservas, de composição étnica múltipla, 
foram povoadas de índios Terêna mais ou menos na mesma 
época em que outras eram criadas, como a de Capitão Vitorino, 
a de Moreira/Passarinho e, alguns anos depois, a de Buriti. 
Foi assim que, em 14 de dezembro de 1922, criava-se a Reserva 
Capitão Vitorino, pelo Decreto n.0 611, do Presidente do 
Estado, por iniciativa do Coronel Nicolau Bueno Horta Bar
bosa, então inspetor do Serviço de Proteção aos lndios em 
Mato Grosso. Abrangia essa Reserva 2 800 hectares do Muni
cípio de Nioaque, que passavam assim ao Patrimônio Indígena. 
O Decreto não fazia senão reconhecer o direito dêsses índios 
à área que habitavam provàvelmente desde fins do século 
passado, pois, já em 1904, o tio do atual Capitão, - informa 
a crônica oral dos Terêna, - de nome Vitorino mudava-se com 
sua família da aldeia Laranjal para o lugar chamado Brejão, 
sítio em que se instalaria anos depois o '.Pôsto Indígena Capitão 
Vitorino~ tanto Laranjal quanto Brejão estão hoje inseridos no 
perímetro reservado pelo mencionado decreto. O Pôsto Indí
gena da Reserva, fundado em 1925, haveria de ,estimular o 
afluxo de famílias Terêna para Capitão Vitorino, atraídas pela 
assistência que o S. P. I. prometia; só no ano de sua fundação, 
a Reserva haveria de receber 16 famílias de Terêna, vindas do 
alto da serra. Nessa mesma época, por Resolução da Câmara 
Municipal de Miranda (n.0 33, de 28 de dezembro de 1925), 
concedia-se aos índios Terêna moradores do lugar chamado 
Moreira, suburbano à cidade de Miranda, uma área de terras 
com sua delimitação especificada nos têrmos do citado do
cumento. Essas delimitações envolvem propriedades particulares, 
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mencionadas pelos nomes de seus donos, atualmente muitas 
delas já vendidas ou desmembradas, razão pela qual se torna 
muito difícil chegar a uma conclusão sôbre o seu quantum em 
hectares ou se a mesma Resolução incluía, além de Moreira, a 
alde~a Passarinho, a ela contígua. Informações posteriores, 
colhidas em relatórios do Serviço de Proteção aos fndios, indi
cam para Moreira 53 hectares, enquanto para Passarinho 118. 
Somos levados a acreditar constituir a soma dêsses hectares 
o total da área concedida pela Câmara Municipal de Miranda 
em 1925, na qual se omitia, apenas, o nome de uma das aldeias. 
A Reserva Buriti seria a última, nesta série de criação de 
Reservas, a s·er instalada pelo Serviço de Proteção aos 1ndios. 
O Decreto de sua instituição remonta a 1928, sob o número 
834, de 14 de novembro. Nesta data, o Presidente do Estado 
concedia aos Terêna uma área de 2 000 hectares do então 
Município de Campo Grande, hoje situada no Município de 
Sidrolândia, habitada desde 1920-22 por algumas famílias 
Terêna, que disputavam essas terras com remanescentes Ofayé
Xavânte, para cujo desalojamento posterior concorreriam deci
sivamente. Parece que êsses Terêna teriam sido usados por 
fazendeiros com o objetivo de expulsar os Ofayé - índios 
coletores e caçadores - a fim de substituí-los como mão-de
obra, seja para ser aplicada na lida do gado, seja para o trabalho 
nas pequenas lavouras que se formavam junto às sedes das 
fazendas. Se, em 1913, nada havia no lugar - como nos indica 
o mapa feito nesta data por Curt Nimuendaju 10 - relatórios 
do S. P. I. assinalam, em 1923, uma população de 420 pessoas 
em Buriti, antes, portanto, do decreto de sua criação. A 
situação de fato desta população indígena teria exigido êsse ato 
legal como também o exigiria a situação de aldeamento de 
Limão Verde, no Município de Aquidauana. 

Ao tempo em que realizávamos nossa pesquisa de campo, 
entre 1955 a 1960, Limão Verde ainda permanecia uma aldeia 
cujas terras se inscreviam na categoria de devolutas. Ao con
trário das aldeias mencionadas no parágrafo anterior, pràtica
mente povoadas ou repovoadas na década dos vinte, Limão 
Verde, existente desde a época da Guerra do Paraguai, consti
tuiu-se numa aldeia supervisionada intermitentemente pelo 

(10) Por determinação do Inspetor Luiz Bueno Horta Barbosa Nimuendaju 
organizou um mapa dos aldeamentos Terêna, encontrando-se o mes~o arquivado 
na Mapoteca do Serviço de Proteção aos índios. 
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S. P. I., que ora incumbia um de seus funcionários de visitas 
esporádicas à aldeia, ora tentava instalar um Pôsto Indígena 
numa área de posse precária. Tal área, afirmava-se, compre
endia 2 500 hectares, cuja demarcação - em 1960 - estava 
sendo estudada pela própria municipalidade de Aquidauana. 
Acreditava o Prefeito poder conseguir da Câmara um Ato 
dando posse das terras aos índios Terêna de Limão Verde; 
contava, entretanto, articular-se com a Inspetoria de í ndios de 
Campo Grande (SPI-IR.5), a fim de levar avante sua idéia que 
viria, se concretizada, coroar anos de reivindicações de quantos, 
índios ou não, se empenham nesse mister. 11 O incremento 
de sua população deu-se em período bem mais recente, pelo 
menos a partir da década dos 30, pois se em 1927 possuía 
apenas 162 habitantes, em 1954 apresentaria 246; porém, mais 
do que Lalima e Francisco Horta - aldeias onde as diferenças 
tribais estavam bem nítidas -, Limão Verde apresentaria de 
característico uma multiplicidade de etnias, envolvendo para
guaios, neobrasileiros e índios. A justificação de sua referência 
neste capítulo encontra-se no fato de estarmos surpreendendo 
uma das modalidades histórico-sociais da transf armação de uma 
Aldeia em Reserva Indígena, com suas implicações na política 
indigenista regional. 

TABELA 1 

' Área 
Reservas indígenas em 

hectares 

CACHOEIRlNHA 3 200 * 
BANANAL-lPEGUE 7 200 ** 
LALIMA 3 600 
FRANCISCO HORTA 3 600 
CAPITÃO VITORINO 2 800 
MOREIRA-PASSARINHO 171 
BURITI 2000 
LIMÃO VERDE 2 500 (?) 

( * ) Foram demarcados 2 260 hectares. 
( **) Foram demarcados 6 337 hectares. 

Data 
do 

Decreto 

1904 
1904 
1905 
1917 
1922 
1925 
1928 

(?) 

(11) Por mais que nos empenhássemos junto ao S.P.I. no Rio de Janeiro, 
não conseguimos obter informações recentes sôbre a situação jurídica das terras de 
Limão Verde. 
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3. A População das Reservas 

As bFeves indicações demográficas dispersas nos parágrafps 
anteriores podem ser completadas com algumas referências ao 
conjunto da população aldeada. Sua populaçã0, recenseada 
em 1954 pelo SPI, registrou um total de 3 220 indivíduos. 
Dêsse censo, excluímos Francisco Horta, uma vez que não se 
distinguiu na Reserva a população Terêna da Kayoá; nossa 
estimativa não dá mais de 200 indivíduos Terêna na Res.erva 
Francisco Horta. Faltaria, apenas, uma referência à população 
Terêna da Reserva dos índios . Kadiwéu, domiciliada junto ao 
Pôs to Indígena São João, às margens do rio Aquidavãç>" e 
próxima da serra da Bodoqqena. Fora do Estado de Mato 
Grosso, i. e., no Estado de São Paulo, .há ainda a Reserva Cur:t 
Nimuendaju (Araribá) de índios Guaraní, com cêrca de uma 
centena de indivíduos Terêna. ExGluíram-se, igualmente, cio 
censo os Terêna dessas duàs últimas Re$ervas, de :remanescentes 
Kadiwéu e Guaraní; conlo também deixou-se de considerar 
censitàriamente o contingente Terêna levado pelo S. P. I. às 
aldeiàs Kaingáng de Vanuíre e Icatu (esta última transfor
mada, no passaâo, em "escola correcional" para índios da 5.ª 
Inspeetoria~. 

:A Tabela II ajudará o leitor a avaliar as flutuações da 
população Te:rêna pelo menos durante três décadas, entre 1926 
e 1954. A primeira data foi escolhida pelo único fato de se pos
suírem informações censi~ár~as sôbre b período que vai de 1923 
a 1927, graças aos relatórios daquele~ anos; tomou-se 19.26 
arbitràriamente> uma vez que dêsse ano se logrou COf1Seguir o 
maior número de dados de.inográf icos. O ano, de 1954 é aquêle 
em que se faria o Rrime!ro recenseamento dó Sul de Mato 
Grosso, eobríndo efetivámente tôdas as aldeias. 12 

Em razão do caráter fragmentário dos dados demográficos 
de 1926, não pudemos separar as aldeias de Bananal e !pegue, 
como o fizemos em relação a Passarinho e Moreira. Nesse ano, 
Bananal e !pegue apare.cem indistintas nos relatórios dos pe-

(12) Dez anos depois, em 1964, o Conselho Nacional de Proteção aos índios 
(C.N.P.I.) empreenderia um ambicioso recenseamento (demogi;áfico, econômico, 
assistencial etc.), cujos resultados ainda estão por aparecer. Excluímos Francisco 
Horta do Quadro Demográfico (tabela li) pelo fato de não contarmos eom ~ados 
que permitisssem a identificação da minoria Terêna, incluída na est~tística global 
da Reserva. 
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TABELA II 

Reservas Indígenas Recenseamentos/Anos 
1926 1954 

CACHOEIRINHA 436 834 
BANANAL/IPEGUE 1 330 l 060 
LALIMA 261 256 
CAPITÃO VITORINO 178 202 
MOREIRA 98 130 
PASSARINHO 110 109 
BURITI 420 483 

LIMÃO VERDE 162 246 

Totais 2 995 3 220 

ríodos, só sendo separadas a partir de 1946, época ém que o 
relatório anual dá 995 pessoas para Bananal e 384 para Ipegue, 
num total de 1 379. É, aliás, a cifra mais alta atingida pela 
dupla de aldeias, situadas na mesma Reserva. De 1946 para 
cá, parece haver-se iniciado um processo de evasão da Reserva, 
sobretudo da aldeia Bananal, que ·menos de dez anos depois -. -
portanto .em 1954 - apresentava uma população de 617 
indivíduos contra 443 de !pegue. Os relatórios do S. P. I. 
consultados· indicam que já em 1921 haveria uma tendência 
migratória para Cachoeirinha, devida a dois motivos: primeiro, 
pelo · superpovoamento da Reserva; segundo, por motivos de 
ordem religiosa, uma vez que á penetração protestante em 
Bananal, geradora de conflitos político-religiosos na comunidade, 
induziria os "católicos" a se evadirem da tensa situação resul
tante. 13 Essa explicação é consistente com os dados demo
gráficos de 1954, controlados por ent~evistas por nós . ~ealizadas 
em 1955 em Bananal, !pegue e Cachóeirinha: verifica-se que 
a evasão indicáda pelos números, caso tenha-se dado no passado 
em direção a Cachoeirinha, modernamente se deu em direção 
a Ipegue, pois enquanto de 1946 a 1954 a população de Ba-

(13) No Relatório Anual da Inspetoria de Ma:to Grosso à Diretoria Geral 
do S.P.I., em 1921, lê~se: "Os índios continuam a afluir (para a Reserv~), mas 
já estão sentindo que o Bananal e o lpegue não os poder~o conter por muito tem
po; e se vão passando para Cachoeirinhii. Informa o Sr. Roberto Wer?eck _ (Ins
petor àa Região~ que essa a(luência é também d~vida ao desgôsto pela mvasao do 
protestantismo, aliás limitada só ao Bananal". 
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nanai caía em 37,9%, a de Ipegue, no mesmo período, aumen
tava em 15,3% ; a justificação das mudanças, nas palavras dos 
próprios índios, era a de que não queriam viver "no meio da 
briga". O exame do quadro demográfico, entretanto, revela 
um aspecto da maior significação, capaz de nos orientar para 
a avaliação da verdadeira situação em que se encontram os 
Terêna, do ponto de vista do comportamento de sua população 
aldeada. Vê-se que, em cêrca de trinta anos, sua população 
pràticamente se manteve a mesma. O aumento de 225 indiví
duos, neste caso, é irrisório, e pode ficar por conta dos muitos 
enganos que acreditamos haverem seus recenseadores cometido. 
A alta fertilidade da mulher Terêna - que ·em Cachoeirinha, 
por exemplo, é de 772 filhos para 1 000 mulheres entre 15 a 
49 anos (R. C. de Oliveira, 1958: 10) -· acarretaria um ponde
rável crescimento vegetativo da população Terêna, se não 
tivesse como contrapartida uma alta mortalidade a ceifar vidas 
em tôdas as classes etárias da população. Infelizmente não 
possuímos dados quantitativos que propiciem percentuais, sus
cetíveis de amparar essas conclusões. Temos de recorrer a 
avaliações impressionistas, como a de considerar válidas para o 
conjunto da população Terêna aldeada nossas observações sôbre 
Cachoeirinha; da mesma maneira que estendemos para êsse 
conjunto o índice de fertilidade verificado naquela aldeia, a êle 
também estendemos o perfil demográfico de Cachoeirinha, com 
seu amplo contingente infantil, particularmente nas duas pri
meiras classes etárias, de O a 4 e de 5 a 9 anos; a progressiva 
queda do contingente populacional nas classes seguintes denota 
a intensidade do processo depopulacional. 14 O Estado de 
Mato Grosso, com um índice de fertilidade (766 filhos para 
1 000 mulheres) pouco m·enor do que o dos Terêna, apresentou 
no mesmo período um crescimento vegetativo incomparàvel
mente maior, o que pode sugerir discrepância nos índices de 
mortalidade das populações consideradas. A análise demográ
fica comparativa dos Terêna e da sociedade regional não nos 
pode levar muito adiante pelo exclusivo motivo da precariedade 
dos dados de recenseamento, mal grado nos forneça as mais 

(14) Ver a pirâmide demográfica de Cacboeirinha no capítulo seguinte, fig. VI. 
Esclareça-se que o processo depopulacional apontado não pode ser justificado por 
movimentos migratórios; êstes, como veremos na segunda parte do livro, envolvem 
famílias inteiras que passam a residir nas fazendas, nas cidades, ou, ainda, em 
outras aldeias; as migrações individuais ocorrem apenas para o trabalho (labour 
mig-,.atton), e não alcançam índices capazes de despovoar a Reserva. 
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promissoras pistas do ponto de vista teórico. De qualquer 
forma a mortalidade dos Terêna, mais do que os processos 
desorganizatórios, é o maior atestado da inoperância da política 
indigenista posta em prática naquela área. Como ela é exe
cutada e em que níveis da vida tribal opera é o que veremos 
nos próximos parágrafos. 

4. Os Postos Indígenas 

Os Postos Indígenas, que s·e contam a mais de uma cen
tena em todo o território brasileiro, são as unidades de base 
do Serviço de Proteção aos índios no que tange à aplicação 
da política indigenista nacional. Em regra, cada Pôsto está 
localizado numa Reserva Indígena, hav·endo Reservas, no 
entanto, que podem conter .mais de um (como o caso dos 
Kadiwéu), embora haja Postos também em área ainda não 
reservadas para os índios nelas situados. Entre os Terêna, 
há uma Reserva que possui dois Postos (é o caso de Bananal/ 
!pegue, com os PP.II. Taunay e Ipegue), outra que não possui 
nenhum (Passarinho/ Moreira); esta última é supervisionada 
pelo P.I. Cachoeirinha. Até recentemente, havia uma comuni
dade - como Limão Verde - cujas terras ainda não haviam 
sido reservadas, tendo, porém, um Pôsto Indígena, com fun
cionamento intermitente. As atividades dos Postos, mais do • 
que assistenciais, tendem a ser apenas protetoras entendendo-se 
essa proteção como contrôle das relações interétnicas; os" Pos
tos constituem mediações entre índios e brancos, com enfase 
no policiamento dessas relações. ~sse papel desempenhado 
pelos Postos Indígenas pode ser verificado, pràticamente, em 
todo território do Brasil indígena, se bem que num menor 
número de situações é possível encontrar-se Postos Indígenas 
atuando de forma a promover a economia e o bem-estar das 
populações sob sua supervisão. Nesses casos, entretanto, diga
se de passagem, a tendência maior é a transformação dêsses 
mesmos Postos em emprêsas - sejam fazendas, seringais, etc. 

" . " - i. e., unidades devotadas ao lucro econom1co como se esse 
lucro por si só resultasse :na promoção do bem-estar social. 15 

( 15) ~sse traço da política indigenista brasileira foi por ~ós. caracterizado 
como o que chamamos de mentalidade empresarial (cf. R. C. de Oliveira, 1965:131). 

51 



Entre os Terêna, se bem que a mentalidade empresarial 
seja encontradiça dentre os funcionários dos Postos, ela jamais 
conseguiu atualizar-se em empreendim·entos capazes de orga
nizar o trabalho nas Reservas e de colimar os lucros desejados. 

Os Postos têm limitado sua ação econômica a desenvolver 
sua própria produção, não a da comunidade indígena da 
Reserva. Em outras palavras, o Encarregado do Pôsto cuida 
de uma produção - seja lavoura, pecuária ou extrativismo -
restrita aos seus próprios interêsses, não aos dos índios; êstes 
são recrutados, eventualmente, para trabalharem no que cha
mam "produção do Pôsto", sendo pagos para isso, às vêzes 
em dinheiro, outras em mercadorias. Suas roças são perfeita
mente diferenciadas das do Pôsto, e delas só êles cuidam. O 
argumento, comumente apresentado pelo Encarregado, de que 
os índios trabalhando na roça do Pôsto aprenderão a traba
lhar nas suas próprias roças é ingênuo, para não dizer capcio
so; porquanto as técnicas usadas numa são as mesmas apli
cadas na outra, e sempre caracterizadas pelo tradicionalismo. 
E é totalmente absurda a afirmação de que o aprendizado se 
dê meramente pela imitação. Nesse sentido, poucos foram os 
índios que adotaram o arado (de tração animal ou humana), 
a única técnica "moderna" que o S.P .1. soube introduzir em 
duas ou três Reservas Terêna. O que existe de real é uma 
completa falta de assistência à produção indígena. A rigor, 
essa assistência se dá exclusivamente na distribuição de se
mentes . (sobretudo de arroz) ou na cessão de animais para a 
moagem da cana em engenhos dos Postos. Com r·elação ao 
trato do gado - o que fàcilmente poderia ser executado por 
empregados dos Postos, que passariam a tratar de poucas reses 
a mais, juntadas ao rebanho do S.P .1. -, isso também não 
ocorre. Muitas vêzes o que se dá é o contrário: o índio, cui
dando de suas reses, recebe a incumbência de olhar pelas do 
Pôsto. Finalmente, com relação ao extrativismo na área da 
Reserva - atividade, aliás, que já está acabando em virtude 
da exaustão das matas -, o Pôsto forma as turmas de madei
reiros, de lenheiros ou de extratores de casca de angico e as 
põe a trabalhar, comprando sua produção do mesmo modo que 
agiria um fazendeiro ou pequeno empreiteiro em terras parti
culares. Os Encarregados de Postos agem, assim, como se os 
índios não fôssem donos de sua terra, pagando preços vis pela 
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produção, iguais aos que são pagos na região a trabalhadores, 
alienando-se claramente os direitos de proprietários que os Te
rêna têm - como coletividade - sôbre suas terras . 

A idéia que procuramos dar ao leitor, neste parágrafo, é 
a de que o Pôs to Indígena pouco se diferencia no terreno 
econômico de uma "Casa de Fazenda", com o inconveniente 
de produzir, como tal, muito menos. Não possui capital para 
aplicar na lavoura ou em qualquer outro tipo de prod~çã~. 
Não dispõe de pessoal qualificado, uma vez que os func1ona
rios nêle lotados não o foram por credenciais técnicas, mas 
unicam·ente pela oportunidade de se conseguir pessoal capaz 
de se sujeitar a salários ínfimos e a rústicas, quando não pe
nosas condições de vida. Além do Encarregado, o Pôsto 
possui em seus quadros um professor (geralm~nte a e~pôsa ~o 
próprio Encarregado), raramente um enfermeiro e dois a tres 
( excepcionalmente mais) trabalhadores braçais. ~stes últimos 
são, em regra, recrutados dentre os próprios índios. Com êsse 
pessoal, e com a utilização eventual de turmas de trabalho or
ganizadas com elementos da comunidade indígena, o Pôsto 
oscila entre uma economia de subsistência (subsistência da fa
mília do Encarregado) e uma economia de mercado, onde o 
lucro é do Pôsto, não daqueles que o produziram. Por essa 
breve explanação, pode-se deduzir o quanto é precária a atua
ção dos Postos Indígenas na esfera da economia das Reservas. 
E se nõs limitamos a examinar questões atinentes à esfera eco
nômica - deixando de mencionar, pelo menos neste capítulo, 
igual ineficiência na esfera escolar e na assistência à saúde -
é porque vamos encontrar no terreno da produção e na ação 
correlata do S.P .I. as informações sociologicamente significa
tivas para o desenvolvimento do assunto escolhido. O tr~ba
lho indígena nas Reservas, e o papel desempenhado pelo Posto 
Indígena em sua organização, por exemplo, é algo que p~ecisa 
ser examinado para podermos compreender a modalidade 
básica pela qual um grupo indígena, como os Terêna, se inte
gra na sociedade regional. Acreditamos, preliminarmente, ha
ver descortinado ao leitor as possibilidades de ação do Pôsto 
nesse sentido para, no próximo capítulo, fixarmo-nos prefe
rentemente na promoção do trabalho indígena independente da 
ação protetora . 
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CAPÍTULO III 

A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A Reserva Indígena, na área Terêna, tem uma significação 
definida na consciência regional: ela representa uma reserva 
natural de mão-de-obra. Natural porque é mão-de-obra em 
seu estado "selvagem", suscetível de utilização nos níveis mais 
rudimentares de trabalho. A focalização do trabalho indígena 
como um meio de compreensão da vida económica dos Terêna 
aldeados parece-nos ser o modo mais adequado para se chegar 
a uma perspectiva integrada da realidade Terêna, constituída 
não apenas pelo componente indígena, mas também pelo com
ponente nacional. O sincretismo cultural, apontado pelos es
tudiosos do processo de aculturação, tem sua correspondência 
no sistema interativo subjacente, a ser tratado como uma tota
lidade sincrética, a que já nos referimos noutro lugar ( R. C. de 
Oliveira, 1962: 85-90). Essa perspectiva foi a escolhida para 
empreendermos a um só tempo o estudo da dimensão econô
mica, na qual se inserem os Terêna, e do conjunto da si
tuação interétnica que pretendemos analisar nos vários níveis de 

A ' ocorrenc1a . 
No nível da organização do trabalho o primeiro problema 

que se impõe à reflexão não deve ser como ou porque mudou 
o sistema económico tradicional, mas como é possível subsistir 
uma ordem comunitária - pois assim nos é dada a sociedade 
Terêna remanescente - quando integrada num sistema econó
mico regional de características nacionais. Não se trata aqui 
de acompanhar o processo de mudança como objetivo final da 
análise. e muito menos considerar a situação interétnica (ou 
de fricção interétnica) como um caso particular de mudança 
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sócio-cultural. 1 O :sistema de relações emergente, se bem 
que deva ser referido sempre que possível às condições ante
riores ao seu aparecimento, nem por isso toma a análise do 
processo de mudança um imperativo da investigação. Antes, 
cabe-nos a tarefa de realizar a apreensão dos aspectos compe
titivos e conflitantes ou, em outras palavras, das contradições 
inerentes ao sistema de relações de trabalho que atualmente 
subsistem nas condições de Reserva. Essas contradições, toda
via, nem sempre assumem a aparência conflitante ou competi
tiva; ao contrário, estão contidas no sistema, onde permanecem 
freqüentemente em estado latente. A irrupção de atritos entre 
índios no âmbito da Reserva pode ser melhor entendida s·e 
levarmos em conta essas contradições, que podem ser identifi
cadas, preliminarmente, no plano da organização do trabalho. 

1. O Trabalho Externo 

Ao contrário de populações indígenas que atingem índices 
relativamente altos de produção de bens agrícolas, como os 
Maias do México e da Guatemala no cultivo do milho, por 
exemplo. passível de comercialização externa, os Terêna não 
contam com uma produção, sequer de farinha de mandioca, 
que lhes permita manter um contato com a sociedade regional 
no nível da atividade comercial. Stavenhagen, referindo-se às 
relações índios e ladinos, mostra que as mais signüicativas são 
as de tipo comercial: "O índio participa nessas relações como 
produtor e consumidor; o ladino sempre é comerciante, o in
termediário, o credor. A maioria dos índios entra em relações 
econômicas e sociais com os ladinos no nível da atividade co-

(1) O Dr. Bertrand Hutchinson (América Latina, ano 7, n.0 3, 196:J: 121-123') 
numa crítica feita ao nosso ensaio O fndio e o Mundo dos Brancos nao compre
endeu a distinção que fiz.emos entre uma abordagem que se distingue por focali
zar as relações de oposição, as contradições entre o mdio e o branco ~ o ~istema 
de sujeição e dominação, de outra abordagem, tradicional na etno-soci<?logia, ge
nericamente denominada mudança social (social change). Ainda que tais aborda
gens sejam distintas, nem por isso podem ser consideradas antônomas, do mesmo 
modo que a fricção interétnica e a mudança social não são realidades totalmente 
dissociadas uma da outra: os processos inerentes tanto a uma quanto a outra área 
apresentam clara interdependência que só a análise pode lograr separar; e, ainda, 
o conhecimento do processo de fricção interétnica deve contribuir de modo inso
fismável para o conhecimento do processo de mudança social a quem tenha . sele
cionado êsse último tema para investigação (e vice-versa). Para o Dr. Hutchmson 
essa distinção é equívoca, pois em sua opinião todos quantos têm estudado a mu
dança social teriam também explicado aquêles fenômenos que clas~ificam~s como 
de fricção interétnica. Sua opinião, a nosso ver, não encontra apoio na hteratura 
especializada. 
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mercial, não no nível do trabalho assalariado. São justamente 
as relações comerciais as que ligam o mundo indígena com a 
região sócio-econômica a que está integrado, e com a sociedade 
regional, assim como com a economia mundial" (Rodolfo 
Stavenhagen, 1963: 80). Comparando a situação dos Maias 
com a dos Terêna, vemos que êstes entram em relações com a 
sociedade regional no nível do trabalho, a rigor da venda de 
sua fôrça-de-trabalho, nem sempre realizada na modalidade 
salarial; o diarista e a empreitada constituem as formas mais 
correntes: a primeira tende a ser requerida quando se trata de 
trabalho agrícola, sobretudo no preparo e nos cuidados dispen
sados às pequenas roças de subsistência, das fazendas de 
criação; a segunda, quando se trata de atividade extrativa de 
toras de madeira, para a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 
ou de casca de angico, para a obtenção do tanino para o trata
mento de couros nos curtumes regionais. O emprêgo do Terêna 
na faina do gado segue a modalidade freqüente em muitos lu
gares do Brasil: a partilha da produção anual de bezerros . 

A participação dos Terêna aldeados no mercado de mão
de-obra regional não se limita, entretanto, a essas três modali
dades mencionadas. O extrativismo, a agricultura e a pecuária 
- que em grau decrescente absorvem fôrça de trabalho indí
gena - não chegam a incluir tôdas as alternativas oferecidas 
pela economia regional. As pequenas emprêsas, geralmente 
vizinhas às Reservas e localizadas nas cidades ou povoações, 
têm usado, segundo sua peculiaridade produtiva, o braço 
Terêna. Duas emprêsas em Duque Estrada (povoação margi
nal à Estrada de Ferro Noroeste do Brasil), uma caieira e uma 
pedreira, ilustram bem essas alternativas para o Terêna de Ca
choeirinha, situada a oito quilôm·etros da Estação. Em regra, 
os Terêna empregados nessas emprêsas acabam por se trans
ferir da Reserva para a povoação de Duque Estrada, onde 
passam a residir, dando os primeiros passos para uma desvin
culação mais expressiva da vida de aldeia. Os representantes 
mais extremados dêsse processo de desvinculação podem ser 
vistos nos índios citadinos - que estudaremos na segunda parte 
dêste livro. Na época em que investigamos a situação dos 
habitantes de Cachoeirinha, não havia mais um só índio que, 
morador na Reserva, trabalhasse em qualquer das emprêsas; 
nelas trabalhavam ex-moradores da aldeia. E como a capaci
dade empregadora dessas emprêsas é diminuta, a par do tra
balhador Terêna nela constituir minoria, essa alternativa não 
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pode ser considerada sob um critério estatístico; significa antes 
de tudo uma possibilidade que historicamente foi aberta aos 
índios de Cachoeirinha, e que teve o mérito de revelar as po
tencialidades do trabalho externo, i. e., fora da Reserva, no 
tocante à mobilidade espacial e social dos Terêna. A experiên
cia de uns poucos serviria, entretanto, para contaminar outros 
mais, que tentariam participar de modalidades não-tradicio
nais de trabalho, como são as de tipo industrial (ou semi-in
dustrial), diferentes, portanto, das extrativas, agrícolas e 
pecuárias a que estão habituados. Essas três últimas moda
lidades de aplicação do trabalho indígena têm sua atualização 
tanto no âmbito da Reserva (se bem que de modo precário) 
quanto fora dela. Trataremos agora dessas modalidades com 
referência ao trabalho externo, para adiante, quando examinar
mos a produção da população aldeada, abordá-las com refe
rência ao trabalh0 internol i. e., aquêle efetivado em terras · da 
própria Reserva. Como recurso metodológico, impôsto pela 
expressividade de um conjunto de dados (R. C. de Oliveira, 
19 57: 179-180), a análise focalizará preponderantemente Ca
choerinha, tomando as demais Reservas para referências com
parativas quando assim julgarmos indispensável. Importa, 
todavia, sublinhar que o trabalho interno somente - como 
meio de sobrevivência familial - é de pouca expressividade 
estatística, pois em 121 grupos domésticos apenas 9 vivem re
gularmente de seu trabalho agrícola na área da Reserva, em 
roças próprias, enquanto 1 O outros grupos domésticos combi
nam o trabalho agrícola com o desempenho de atividades 
artesanais de vários tipos. Esses 19 grupos domésticos consti
tuem assim apenas 17 % do total mencionado e relativo à Re
serva de Cachoeirinha. 

As percentagens mais significativas distribuem-se em duas 
outras categorias: a dos que trabalham exclusivamente fora da 
Reserva, nas fazendas e sítios circunvizinhos, que correspondem 
a 46 % , e a dos que, possuindo roças próprias, compensam sua 
deficiente produção pelo trabalho estacionai fora da Reserva 
(êstes últimos representam 37% ). A rigor, pode-se dizer que 
mais de 80% dos Terêna da Reserva, tomada para investigação 
intensiva, são dependentes do mercado de trabalho externo. 
Esses índices dão uma idéia de como é irrelevante estudar os 
Terêna, grupos com alto grau de integração econômica regio
nal, sem a consideração expressa de sua situação de contato. 
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Tudo os impele para fora. E se com Cachoeirinha podemos 
traduzir em percentuais essa dependência à economia ou, me
lhor diríamos, ao mercado de trabalho regional, com outras 
Reservas Terêna podemos dizer o mesmo, sem cairmos em 
distorções significativas. Algumas há, como a Reserva de Ba
nanal (P. 1. Taunay), que mantêm uma média de 100 índios 
mensalmente trabalhando fora da aldeia, segundo Altenf elder 
Silva (1949:313), o que representa um índice equivalente ao 
encontrado em Cachoeirinha, se tomássemos individualmente 
não os grupos domésticos como unidade, mas o pessoal tra
balhador. A população de Bananal, na época da pesquisa de 
Altenfelder, em 1946, orçava em 995 habitantes, ·enquanto a 
população de Cachoeirinha, na época de nossa pesquisa, em 
1955/ 1960, variava em tôrno de 900 habitantes. A estimativa 
de Altenfelder, correspondendo com a nossa a respeito de Ca
choeirinha, dá maior consistência à generalização das conside
rações acima para o universo Terêna, composto por aldeias 
que guardam grande homogeneidade entre si com relação às 
atividades econômicas de seus membros, por diferentes que 
possam ser as economias dos Postos Indígenas. 2 

De tôdas as modalidades de aplicação da mão-de-obra 
Terêna nas atividades do Sul de Mato Grosso, a extrativa é 
a que mais requer a sua participação. Provàvelm·ente porque 
as técnicas de trabalho por ela exigidas são as mais rudimenta
res, pois se baseiam na destreza do braço e em poucos utensí
lios como o machado e o machete - o primeiro usado na 
emprêsa madeireira, o segundo para a extração das cascas de 
angico. Por ser um trabalho grosseiro, os regionais não o exe
cutam, salvo se bem pagos; o que não ocorre, evidentemente, 
uma vez que os empreendedores conseguem pagar pouco ao 
Terêna considerado por todos perito na arte extrativa, sem
pre disponível para êsse tipo de trabalho. Por outro lado, essa 
disponibilidade do Terêna pode ser explicada pelo fato da rela
tiva liberdade que o extrativismo impõe a homens vinculados 
à sua aldeia, de onde aceitam sair somente por períodos curtos, 
sem se comprometerem - em sua maioria - com tarefas de 
cumprimento mais prolongado, como são as da agricultura e 

(2) A especialização económica na Reserva prende-se mais à economia do 
Pôsto Indígena - que muitas vêzes atua como uma emprêsa - do que às ativi
dades produtivas da população Terêna aldeada. Para maiores informações sôbre o 
assunto, ver nossa obra O Processo de Assimilação dos Terêna, págs. 102-104. 
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as do pastoreio. A integração do Terêna nas colônias de fa
:zenda, que hoje só acontece esporàdicam.ente, constitui uma 
exigência do próprio sistema, seja êle agrícola, seja pastoril. 

Para a faina agrícola, o Terêna tende a sair definitiva
mente de sua aldeia de origem, instalando-se nas colônias da 
fazenda e tentando, nelas, levar uma vida de agricultor sem 
terra. Várias fazendas conseguiram êsse feito, ao longo da 
história dos Terêna, particularmente quando da desorganização 
dos grupos locais em conseqüência da Guerra do Paraguai, 
época em que elas receberam considerável contingente. Ilustra 
isso um levantamento que realizamos, em 1957, com informan
tes de Aldeinha, com referência ao número de famílias Terêna 
residentes nas fazendas do Município de Aquidauana; 3 

computamos 57 famílias, que representavam cêrca de 285 pes
soas, tomando-se o multiplicador 5 como expressão do número 
de indivíduos componentes de cada família. 4 Mas à medida 
que lhes eram garantidas terras, a partir da segunda década do 
século, os Terêna tenderam a se fixar mais nas Reservas. Con
tinuaram a mudar de Reservas, tangidos pelo trabalho e pelas 
maiores facilidades que aparentemente determinadas aldeias 
ofereciam, face à proximidade que desfrutavam junto a cidades. 
O esvaziamento de Lalima, distante de Miranda, o centro ur
bano mais próximo, a par do cresciinento de Buriti, perto de 
Campo Grande, são bons exemplos dêsse processo. Mas de 
tôdas as outras razões que se possam encontrar para a migração 
"interna" dos Terêna, com sua circulação de aldeia para aldeia, 
o trabalho tem uma significação especial, pois exprime sempre 
o baixo nível de vida a que estão submetidos nas Reservas e 
nas aldeias e seu desejo de melhores condições. Ouvimos de 

(3) Eis a relação de fazendas e o número respectivo de famílias: 1 - Fazen
da do Negrão, 4 famílias; II - Conceição, 2; III - Alvorada, 3; IV - Taboca, 
6; V - Ambrósio, 3; VI - Mongolinho, 1; VII - S. Pedro, 1; VIII - Leonel 
Correia, 2; IX - Leblon, 7; X - Piqui, 3; XI - Anhuma, 2; XII - Vargem 
Alegre, 6; XIII - Bonito, 15; XIV - Chácara do Salim, 1; XV - Chácara do 
Frutuoso, 1; XVI - Granja Chico Antônio, 1. As presentes denominações foram 
recolhidas dos informantes Terêna reunidos em grupo numa única entrevista cole
tiva - o que permitiu freqüentes correções nos números. Além dessas famílias, os 
informantes indicaram 15 outras nômades, que trabalham de empreitada nas fa
zendas de Aquidauana. 

(4) O índice 5 é aproximado; provàvelmente não reflete a "família média" 
Terêna, considerando--se que a densidade residencial em Cachoeirinha é igual a 
6, 75 (R. C. de Oliveira, 1958 :9); porém deve-se ter em conta que a densidade re
sidencial não retrata de modo preciso a magnitude da "família" de acôrdo com a 
noção que dela possuem os informantes, uma vez que êles se referem à familia 
extensa, ao passo que o índice de densidade residencial na comunidade está ex
primindo unicamente o grupo doméstico formado, em regra, por famílias elemen
tares ou compostas . 
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vários dêsses migrantes a seguinte expressão: "andamos por 
aí pra ver se a gente melhora". Mas é certo também que êsses 
migrantes, em sua grande maioria, não viviam nas aldeias onde 
nasceram seus avós e, muitos dêles, nem mesmo onde êles pró
prios nasceram, destituídos assim de qualquer elo mais signi
ficativo com o grupo local. Aliás, a correlação entre solida
riedade tribal e grupo local constitui um aspecto do problema 
da mobilidade Terêna que deveremos analisar nos próximos 
capítulos. 

As atividades agrícolas estacionais, como o café, o arroz 
e o milho, que poderiam receber contingentes de trabalhadores 
por períodos limitados (durante a colheita, por exemplo), não 
são de molde a requisitar mais braços do que os que normal
mente dispõem as grandes fazendas, uma vez que as lavouras 
- ao menos na região ocupada pelos Terêna - tendem a ser 
de categoria doméstica, prêsas somente às necessidades de sub
sistência do pessoal morador no local. As grandes fazendas -
pois é a elas que nos estamos referindo - dedicam-se à criação 
de gado, e constituiriam as emprêsas mais capazes para absor
ver maior quantidade de trabalhadores. À agricultura extensiva 
dedicam-se mais as chamadas "colônias agrícolas", estaduais 
ou federais, implantadas pela iniciativa governamental com o 
fito de criar uma infra-estrutura agrária no Estado, capaz de 
atender à demanda de produtos agrícolas, sobretudo de cereais, 
para a população. N,essas colônias agrícolas o braço indíg€na 
é dispensável, ficando ao colono nacional ou estrangeiro (japo
nês) o trabalho da terra. Excepcionalmente, como no Muni
cípio de Terênos, colônias de imigrantes japonêses têm acolhido 
jovens Terêna que oferecem s·eu trabalho, curiosos de conhecer 
uma gente parecida com a sua, mas com um nível de vida tão 
alto; esta, pelo menos, é a explicação que alguns dêsses mi
grantes de Cachoeirinha nos deram, quando argüídos sôbre os 
motivos que os levaram a procurar emprêgo em colônias nipo
brasileiras. Sendo assim, o trabalho estacionai, que exigiria o 
recrutamento de grandes quantidades de trabalhadores por 
períodos curtos, não chega a atrair os Terêna, se é que atrai 
a população regional composta por lavradores sem terra. 

Para ampliar nossa informação sôbre o trabalho externo 
dos Terêna residentes em Reservas, cabe uma referência a uma 
atividade que, sôbre ser agrícola, não pode ser considerada no 
mesmo plano das até agora mencionadas. Trata-se do traba
lho em canaviais, capaz de reter o trabalhador durante todo o 
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ano na gleba, prêso à derrubada da cana, plantio e replantio, 
e limpeza do terreno. Nessa atividade, conhecemos apenas um 
grupo de Terêna que a ela se dedica. São os índios da aldeia 
de Passarinho, suburbana à cidade de Miranda. A proximi
dade da aldeia dos canaviais da "Usina Santo Antônio", cuja 
maquinaria de transformação da matéria-prima em álcool, 
cachaça e açúcar está localizada em Miranda, torna a popula
ção da Reserva Moreira-Passarinho uma fôrça de trabalho 
suscetível de utilização regular na emprêsa. Mas em lugar de 
aproveitar o trabalhador indígena na atividade industrial pro
priamente dita, vinculando-o ao processo de transformação da 
cana, o faz na atividade de corte, onde o índio não encontra 
qualquer dificuldade de adaptação, segundo depoimento de em
pregados daquela usina. Isso quer dizer que o Terêna não 
chega a participar de um trabalho diferente daquele a que está 
familiarizado, muitas vêzes em sua própria aldeia. A expecta
tiva que alimentávamos, nas primeiras etapas da pesquisa, de 
encontrar trabalhadores indígenas integrantes numa ordem de 
atividade de tipo fabril, onde as relações de trabalho se dessem 
no nível industrial, não chegou a se concretizar aqui, e em 
nenhuma das outras situações em que a população Terêna, em 
seu conjunto, pôde ser observada. Constata-se que as conse
qüências da industrialização que podem ser verificadas na 
África Negra, por exemplo, ainda não podem ser observadas 
no "Brasil Indígena", mesmo considerando-se grupos como os 
Terêna, dota'dos de alto grau de integração à economia regional. 

:e surpreendente, no entanto, verificar que, da Reserva 
mencionada, somente os moradores da aldeia Passarinho te
nham sido recrutados para os canaviais da usina, enquanto de 
Moreira não foi sequer um único indivíduo. De uma população 
de quarenta indivíduos masculinos, acima de 15 anos, dezoito 
trabalham no citado canavial, portanto 45 % do total de mão
de-obra disponível na aldeia Passarinho; apenas uma pessoa 
moradora na cidade de Miranda -. fora de Passarinho, mas 
ligada a a!deia por laços de parentesco - trabalha no canavial 
da "Usina Santo Antônio". As implicações dêsse fato na cons
tituição de "grupos de ori~ntação" s para o trabalho deve ser 

(5) A noção de grupo de orientação está contida nas conceituações de grupos 
de orientação pessoal ou grupos de mobilização potencial, feitas por Raymond 
Firth ( 1956: 16), numa tentativa de destacar os mecanismos extrafamiliais, fre
qtientemente vicinais, na constituição de grupos para a ação social que estejam 
limitadas a relações estruturalizadas. (Cf. R. C. de Oliveira, 1961, passim). 
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considerado aqui de modo especial, uma vez que nos levam a 
compreender as formas de organização do trabalho externo. 
Revela que a exclusão de membros da comunidade de Moreira 
é um resultado da monopolização do mercado de trabalho 
usineiro pela comunidade de Passarinho. A solidariedade tri
bal tem sua contradição na solidariedade de "grupo local", 
pois as exigências desta tendem a enfraquecer aquela. nsse 
fenômeno foi continuamente observado por nós a respeito dos 
Terêna, quer na situação de Reserva, quer na de Cidade, e a 
êle voltaremos nos próximos capítulos. 

Finalmente, pai,-a completarmos a visão geral de como se 
organiza o trabalho externo dos Terêna residentes em Reservas, 
devemos acrescentar uma referência aos mecanismos de recru
tamento da mão-de-obra pelos patrões. Três modalidades de 
recrutamento parecem impor-se com maior freqüência. A pri
meira, em regra posta em operação por fazendeiros ou sitiantes 
vizinhos à Reserva, funda-se nas relações de compadrio esta
belecidas entre o patrão e o empregado, que asseguram -
para o patrão - a "lealdade" do empregado, sempre testada 
por sua disposição permanente a atender os apelos de seu com
padre purutuya para a prestação de serviços. Quanto à expec
tativa do Terêna, com relação ao compadrio, resume-se na sua 
busca de simetria social diante do "civilizado", para integrá-lo 
formal e aparentemente em sua parentela. Como tivemos oca
sião de demonstrar em outro lugar (R. C. de Oliveira, 1960 
a:133-136), o compadrio vem constituir também um dos fa
tôres convergentes que age no processo de assimilação dos 
Terêna. Por êsse mecanismo de recrutamento, o número de indi
víduos atraídos para o trabalho externo é inexpressivo, pois não 
chega a uma dezena, ao menos em Cachoeirinha - se a to
mamos como base de análise. A segunda modalidade, que 
varia muito de Reserva para Reserva, dependente que é do 
"estilo de governar" do funcionário do S. P. 1., encarregado de 
administrar o Pôsto Indígena, envolve relações de tipo contra
tuais, legitimadas pela participação e concordância dessa auto
ridade federal na Reserva. flsse tipo de contrato tem lugar 
quando um emissário do empregador vai à Reserva especial
mente para procurar trabalhadores. Em 1955, em Cachoeirinha, 
pudemos surpreender a presença de um capataz da Fazenda 
Palmeiras, do Município de Aquidauana, oferecendo trabalho 
para cinco homens, que deveriam ser utilizados na abertura de 
uma estrada nas terras de seu patrão. Na mesma Reserva, em 
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1958, observamos outra contratação, desta vez para mais de 
vinte homens, que foram levados pelo capataz de outra fazenda 
do município de Aquidauana (Fazenda Taboco), a fim de 
trabalharem na extração de casca de angico. A participação em 
ambas as vêzes do Encarregado do Pôsto deveu-se à distância 
do local de trabalho e - no segundo caso, pelo menos - ao 
desconhecimento do Patrão que iria empregar a mão-de-obra 
indígena. Exigiu-se, nas duas oportunidades, o pagamento adian
tado de parte do combinado entre as partes, para atender às 
necessidades econômicas das famílias que permaneceriam na 
aldeia. 

A te~ceira moda!idade abrange relações não-permeadas 
p~l~ ~utor1dade do Posto, uma vez que têm lugar graças à 
1n1c1ativa de membros da própria comunidade Terêna, que 
assumem papel de liderança na organização do trabalho externo 
mediante o recrutamento de mão-de-obra. Tomamos, mais um~ 
vez, Cachoeirinha como exemplo. O índio Tomás, na condição 
de capataz de uma turma de lenhadores, a serviço de um empre
endedor regional, chegou a recrutar no espaço de um ano -
de julho de 1959 a agôsto de 1960 - cêrca de meia centena 
de ~abalhadon~s Terêna. Para se ter uma idéia da capacidade 
de hderança desse capataz Terêna na aldeia de Cachoeirinha, 
de onde também é morador, pode-se dizer que êle pràticamente 
monopolizou grande parte da mão-de-obra comumente empre
gada no traba,.lho externo. Tomando-se os grupos domésticos 
como unidades fornecedoras de trabalhadores, vemos que 
dentro de um total de ncventa e duas dessas unidades (que 
contribuem com um ou mais membros no mercado de trabalho 
regional) 38 destinaram trabalhadores à turma chefiada por 
Tomás, o que representa 41,3% daquele total. Procuramos 
ver, outrossim, se haveria elos de parentesco ligando, de algum 
modo, o líder Tomás aos chefes das famílias envolvidas, ou 
elas ~n~re si. Verificamos, entretanto, que o parentesco não 
constituiu nesse caso critério de recrutamento; maior influência 
deve. t.er tido a situação vicinal, a se julgar pela alta freqüência 
de vizinhos trabalhando na mesma turma. A existência de tôda 
uma parentela no grupo recrutado por Tomás (7 GDs só da 
chamada família Muchacho) não pode ser considerada uma 
exceç~o, uma vez que os sete grupos domésticos formam, 
t~°!bem, um . úni~o grupo vicinal. A constituição do grupo 
v1c1nal, esta sim, e que se funda - como veremos no próximo 
capítulo - no parentesco. É certo, apenas, que o recrutamento 
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tende a incidir sôbre o grupo primário, i. e., naquele grupo em 
que os contatos não só são pessoais, mas se dão num nível de 
intimidade, favorecido pela contigüidade espacial. O que se 
pode dizer, em relação à Cachoeirinha, é que na sua área 
central -aquela cujas casas estão arruadas e que se diferencia 
dos chamados "bairros" ou "roças", espalhadas por tôda a 
Reserva 6 - reside o contingente de onde é f armado, pref e
rentemente se bem que não exclusivamente, o "grupo de mobili
zação potencial" de que falamos linhas atrás. 

Nessa dissertação sôbre o trabalho externo, deixamos de 
mencionar os ·empregos nas cidades não só porque ·são escassos, 
não constituindo pois um mercado permanente capaz de atrair 
os Terêna aldeados em número de algum modo expressivo, 
como também porque êles envolvem, geralmente, um tipo 
específico de migração, que cabe, agora, distinguir. A migração 
que, até aqui, estivemos tratando, se relaciona com a saída da 
Reserva de trabalhadores hom·ens, freqüentemente sós, i. e., 
sem suas famílias, e por períodos curtos. É o que os antropó
logos africanistas chamam de migração para o trabalho ou 
labour migration e tendem a considerá-la - ao menos em alguns 
casos - como um fator positivo para a continuidade da socie
dade tribal (Velsen, 1963) , quando se trata, naturalmente, de 
grupos tribais que tiram o seu sustento quase que iinicamente 
do trabalho externo. Se êste é o caso dos Tongas, da África 
do Sul, também é o dos Terêna, guardadas as proporções. O 
segundo tipo de migração, envolv·endo grupos familiais, resulta 
num grau bem mais alto de fixação dos Terêna em lugares 
fora da Reserva, sejam êles rurais (sítios ou fazendas), sejam 
urbanos. :E:ste tipo de migração, que deve ser correlacionado 
com o f enômeno da urbanização, será examinado detidamente 
na segunda parte dêste livro. A importância dos empregos 
ocasionais de indivíduos Terêna nas cidades prende-se às impli
cações sociais no seio da comunidade aldeada, na medida em 
que os costumes e as idéias oriundas da vida urbana sempre 
perturbam a vida na Reserva; mas não que êsses empregos 
tenham em qualquer hipótese - e nesse sentido, ao contrário 

(6) Cf. R . C. de Oliveira , 1958. Nessa comunicação, escrita para a III Reu
nião Brasileira ~e Antropologia (Recife, 1958), pudemos mostrar que a Reserva 
abrange os seguintes agrupamentos: a "Aldeia" propriamente dita formada por 
nove quadras ou " quarteirões", alinhados três a três numa grande 'área retangular 
ond:_ se contam 57 casas; mais os seguintes " bairros" localizados junto às roças; 
Capao (1 8 casas), A rgola (23), Saipuri (5) , Vazante (4), Buritizal (6), além 
de 22 ranchos espalhados por tôda a Reserva em sítios isolados. 
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dos Tongas - alguma influência na economia da população 
aldeada, vista em seu conjunto. Se é verdade que os Tongas e 
os Terêna dependem para a sobrevivência de suas comunidades 
locais do !rabalho externo, não é verdade que êstes dependem 
como aqueles do trabalho nas cidades. O labour migration dos 
Terêna ocorre nas áreas rurais, preferentemente nas vizinhanças 
d~ ~eserva, ao q?~l não pode ser somado, por sua pouca inci
d~nc1a e express1~1dade, o trabalho na cidade r·ealizado por 
~ugr~ntes eventuais. Entre os Terêna, a migração em direção 
as c1d~des assume outros aspectos, não tendo as vinculações 
dos _migrantes com as aldeias (vinculações essas que geralmente 
pers1~t~tn) caráter econômico, i. e., a população aldeada, 
espec1f1camen~e a fam~lia do migrante,_ dêle não depende para 
s?a manutençao, e mwto rr.enos a aldeia para a sua sobrevivên
cia. No lugar e no momento adequados analisaremos o fenô
meno da migração urbana, destacando a migração individual 
da familial. Mas tanto uma quanto a outra será melhor com
preendida se apresentarmos ao leitor o quadro interno da 
R~serva em que têm lugar as relações sociais, políticas e econô
m1cas, destacando-se nessas últimas as formas de organização 
do trabalho interno, que passaremos a examinar. 

2. O Trabalho Interno 

. A pouca expressividade do trabalho interno para a eco
n?m1a co~~nal, como foi referido no parágrafo precedente, 
nao é suf1c1ente para desobrigarmo-nos de estudá-lo. Se essa 
~~dalidade ?·e trabalho,, não é geradora de renda para a cole
tividade Terena, ela o e para uma pequena minoria que, com 
o seu labor exercido dentro dos limites da Reserva, consegue 
o~ recursos indispensáveis para a sua sobrevivência! Além 
disso, para um antropólogo, o complexo econômico não se 
restringe somente à produção e à circulação de bens escassos, 
mas. envolve fenômenos sociais propriamente ditos, para cuja 
e~phcação a dimensão econômica é crucial. Quando Raymond 
Futh chama a atenção para o social framework da organização 
econômica (Firth, 1956), mais do que estabelecer uma funda
mentação da Antropologia Econômica, êle está mostrando a 
indivisibilidade da Antropologia Social em disciplinas adjetivas, 
uma vez que a ordem social vista pelo antropólogo será sempre 
uma totalidade, como, aliás, já ensinava Mauss. Se o conceito 
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básico da economia é a dimensão da escassez ( allocation of 
scarcity), êle inclui também as alternativas suscetíveis de escolha 
que o indivíduo ou o grupo devem selecionar em situações 
determinadas; e, se a seleção das alternativas deve ser feita em 
razão dos recursos disponíveis, deve também ser feita com vista 
às necessidades, desejos e valôr·es humanos não-configurados 
exclusivamente na ação econômica. Trata-se de considerar o 
sistema de necessidades, ao qual se encontram associados 
valôres tais que só podem ser definidos em têrmos de relações 
sociais. Como diz Firth, "Escolhas, necessidades e suas impli
cações na ação envolvem relações pessoais e relações sociais" 
(Firth, 1956: 122-154). :Bsse sistema de relações é que agora 
nos cabe descrever, analisando-o através do trabalho, i. e., 
como êle é exercido nas condições de Reserva. Destarte, essas 
considerações pareceriam supérfluas se não quiséssemos acen
tuar os valôres sociais de que se impregnam os bens e os 
serviços lnerentes à situação dos T·erêna aldeados em Reserva. 

Um fato que preliminarmente nos chama a atenção é a 
flagrante diferença de nível de vida que se verifica entre o 
contingente indígena dedicado ao trabalho em terras próprias 
e o contingente maior, vinculado ao artesanato ou ao trabalho 
externo. A observação assistemática, conduzida sôbre o con
junto das aldeias Terêna, comprova o que foi observado siste
màticamente em Cachoeirinha, na aldeia tomada para investi
gação intensiva. Nesta aldeia, vimos que 9 dentre 111 grupos 
domésticos se dedicam ao trabalho em suas próprias roças, 
dentro da Reserva, e alcançam, nitidamente, um nível de vida 
mais elevado que seus patrícios, total ou parcialmente depen
dentes do mercado de trabalho r·egional. Os indicadores sele
cionados foram - grosso modo - os mesmos que os utilizados 
para avaliar o nível de vida dos Terêna citadinos: tipo de habi
tação e variedade de bens possuídos por seus moradores. 
Acrescentem-se, apenas, as benfeitorias, como engenhos, 
pomar·es etc., indicadoras de um trabalho positivo, capaz de 
criar bens de produção. Nesse sentido, os nove grupos domés
ticos destacam-se nitidamente dos demais: casas bem mais 
sólidas. maior quantidade de objetos domésticos e, ainda, a 
melhor qualidade da alimentação diária. A alimentação é aqui 
considerada subsidiàriamente, uma vez que não se contou com 
informações obtidas de modo uniforme, e o resultado foi a 
obtenção de dados fragmentárias. Procurou-se, assim, com
pensar essa deficiência da investigação de campo com a consi-
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deração suplementar e impressionista dêsses. me~mos ~ados. 
Essa deficiência, por paradoxal que pa.reça, f 01 maior na inves
tigação dos Terêna citadinos, pois deixou-se de acresce~tar o 
item dieta nos formulários aplicados, contando, o pesquisador, 
compensar essa exclusão p~lo ~crés~im~ de outros iten~ (refe
rentes à habitação), como iluminaçao, agua encanada, tipos de 
piso, de pared~, de fôrro. et~ .. ' os_ quais, por sua ve,_z, eram total: 
mente destitu1dos de s1gnificaçao para os Terena .aldeados, 
porém com relação a êstes últimos, cuidou o pesquisador de 
observ'ar o comportam~~to do grup? doméstico (fa~~ ao cont~to 
mais prolongado permitido ao etnologo na~ condiç?es de ~1~a 
de aldeia), além de procurar informar-se ... s?bre a dieta fam!hal 
num número expressivo de grupos domesticas. Graças a esse 
recurso - facultado pela observação direta - pôde-se c_om
pensar a falta de dados quantificáveis nas Reservas, e cinco 
dentre os nove grupos domésticos referidos mereceram "estudos 
de caso". 

A análise da situação econômica dos cinco grupos domés
ticos selecionados não se circunscreveu, expressamente, ao 
âmbito do grupo residencial, embora êste continuasse a ser 
tomado como fulcro da investigação. Sobretudo em três casos, 
ampliou-se a análise com a consideração do grupo familial, 
abrangendo com isso a família de orientação e a família de 
procriação. 1 O uso da noção de família extensa, que teria a 
sua utilidade pelo fato das famílias de orientação e de pro
criação ocuparem, em regra, residências contíguas, teve de ser 
abandonado uma vez que se verificou constituir cada uma das 
residências uma única unidade de consumo e de organização 
da vida doméstica. Temos, assim, o caso do Olímpio Sebastião 
cujos pais - Manuel e Francisca Sebastião -, juntam·e~te 
com seus irmãos, a êle estão associados numa roça coleh~a 
(de mandioca doce e brava, feijão miúdo, milho etc.,); a família 
de procriação de Olímpio é constituída por êle, sua mulher. e 
três filhos· ·sua família de orientação é formada por s·eus pais, ' ~ já mencionados, mais sete irmãos (quatro homens e tres 
mulheres), além de uma menina adotiva. Apesar de cada uma 
das famílias constituírem unidades diferentes de consumo, for-

(7) Essas duas dimensões da família elementar foram ~en~min~das po~ W~r
ner "família de orientação'', onde o indivíduo nasce, e se c~1a, mclumdo pai, mae, 
irmãos e irmãs; e "família de reprodução", que é estabelecida pelo seu casamento 
e inclui marido e mulher, seus filhos e filhas (Cf. Murdock, 1949:13) • 
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mam, outrossim, uma única unidade de produção, sob a lide
rança efetiva do Olímpio, o mais velho dos filhos e o mais 
exp.erimentado dêles todos nas relações com a população 
regional. O trabalho do grupo familial ficou, assim como 
função da liderança de Olímpia que a todos estimulava' para o 
tra~alho agrícola nas próp~as te~ras da Reserva. Essa organi
~açao do trabal~o d.urou ate a migração do grupo - ainda sob 
liderança do Ohmpio - para a aldeia de Bananal em 1959 

, . ' ' 
com a un1ca exceção de um dos irmãos que se casou em 
Cachoeirinha e nela ficou residindo com sua mulher e um filho 
pequeno, ficando com a responsabilidade de cuidar do lote e 
das benfe.itorias construídas pelo grupo familial em cêrca de 
dez anos de vida na Res·erva. Esclareça-se que o velho Manuel 
Sebastião e seu filho Olímpia haviam morado até 1931 em 
Bananal, de lá saindo para Buriti, de onde voltaram novamente 
a Bananal em 1934, de onde seguiram, finalmente, para Limão 
Verde. Alguns anos depois, contudo, abandonaram a aldeia e 
se,, ins~alara1!1 em Cachoeirinha. O espírito de iniciativa do 
Oh?1p10, CUJa busca de melhores condições para o trabalho 
a~r:icola . pare.ce ter marcado todo êsse comportamento migra~ 
t~no, foi forjado na luta que ·empreendeu para sobreviver nas 
diferentes comunidades patrícias, que êle e sua famI1ia tiveram 
de adotar . nos últi~os t_:inta . ª?os. Concorre, também, para 
essa modalidade, a s1tuaçao religiosa do grupo familial, definida 
em têrmos ?e. uma i~e.ntificação com os protestantes ("crentes") 
e q~e, .em ultima analise, pode ser parcialmente responsável por 
sens1veis mudanças no comportamento comunitário dos conver
tidos. Contu~o, não é ainda aqui que trataremos dêsse aspecto 
~a conduta tnbal, desde que isso exigiria uma exposição analí
tica do comportamento político-religioso dos Terêna; no capítulo 
y, ~uando examinarmos tal comportamento, estudaremos suas 
implicações na esfera econômica, particu1armente com relação 
ao trabalho indígena. 

Mas. êsse mesmo espírito de iniciativa apresenta-se mais 
~esenvolv1do -. se nos é permitido continuar a usar uma noção 
tao pouco p~ec1sa - no Terêna Lúcio Sousa, que pode repre
sentar . um tipo extremo de uma série imaginária referente às 
m~dahdades "de uma atividade empreendedora, corrente no 
unive_rs~ Terena. Lúcio Sousa, que lidera um grupo familial 
constttru~o de d?is grupos domésticos (o seu próprio e o de 
sua família de orientação), acumulou tal experiência de trabalho 
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- e de um tipo de trabalho tão diferente do corrente na aldeia 
- que só sua insólita história d~ vida pode. explicar .. Nascid~ 
em Miranda há pouco mais de tnnta anos, viveu na cidade ate 
a idade de 15 anos, desfrutando a condição de filho de proprie
tário, pois seu pai, um mestiço, possuía um pequeno lote em 
área suburbana. Por motivos que não conseguimos saber, seus 
pais se separaram e sua mãe, Erotilde, retornou a Cachoeirinha, 
onde residiam seus pais, amasiando-se com seu atual padrasto 
Luís Pereira. Aos 23 anos, Lúcio saiu da aldeia à procura 
de "melhor colocação", o que conseguiu trabalhando nas 
turmas de conservação da Estrada de Ferro Brasil-Bolívia. 
Chegou a ir até a cidade boliviana de Roboré. Doente, voltou 
para Cacboeirinha, onde se amigou com uma môça da aldeia, 
com a qual teve dois filhos. Desde então não saiu mais da 
aldeia para trabalhar. Formou a maior e melhor roça de tôda 
a Reserva, chegando a empregar seus próprios patrícios em sua 
lavoura, pagando-os com mantimentos. Quando o conhecemos e 
o entrevistamos em 1955, Lúcio dava a impressão de alguém em 
pleno progresso: vestido com roupas limpas e sem r·emendo, 
calçado e, sobretudo, revelando determinação em seus empre
endimentos. Dizia que não poderia continuar em Cacho~irinha, 
porque a Reserva não oferecia condições para sua lavoura 
progredir. E por condições entendia a falta de colaboração de 
s·eus patrícios que o tratavam com visível hostilidade, roubavam 
suas roças e cortavam suas reses. Tratavam-no como um 
"patrão", pois era alguém que se havia distinguido na comuni
dade indígena e cujo sucesso mais marcava a miserabilidade da 
grande maioria de seus patrícios e vizinhos. O resultado foi 
sua saída da aldeia dois anos depois, em 1957, ano em que se 
decidiu mudar para o Pôsto Indígena "Icatu", no Estado de 
São Paulo, povoado po'" remanescentes Kaingáng e por 
migrantes Terêna. Cabe escrever aqui que êstes últimos tinham 
sido atraídos pelo próprio SPI, que viu nêles a oportunidade 
de introdt>zir, entre aquêles índios coletores, técnicas agrícolas 
de trabalho; as primeiras migrações, ocorridas em 1935, deram 
lugar à ir.stalação definitiva de inúmeras famílias Terêna na 
R·eserva de Icatu, face ao relativo sucesso econômico por elas 
alcançado, numa área inserida num estado bem mais desen
volvido que o de Mato Grosso. :E:ste fato mostra que a inserção 
da Reserva na economia regional é de tal ordem que ela sempre 
se pode beneficiar das zonas mais desenvolvidas da sociedade 
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nacional. Lúcio, em 1955, já teve essa intuição, quando 
revelou ao pesquisador sua intenção de procurar melhor mer
cado para os produtos de sua lavoura, alegando que o arroz, 
o milho, o algodão e a farinha que vendia em Miranda alcan
çavam preços muito baixos, muito menores do que os obtidos 
por conhecidos seus, também índios Terêna, moradores no 
Estado de São Paulo. Não foi, pois, com surprêsa, que, em 
1958, não mais o encontramos em Cachoeirinha. 

Um terceiro caso, que desejamos destacar, é ilustrativo de 
um trabalho coletivo organizado não mais em tôrno de um 
líder, ou de uma pessoa providencial, como o Olímpio e o 
Lúcio, mas em tôrno de um capital (um bem de raiz), como 
um engenho de cana. Em tôrno do engenho giram quatro 
grupos domésticos, num total de 16 pessoas. São os Canali: 
os irmãos João e Otacílio, e os dois filhos dêste último. 
Todos chefes de família, com exceção do João, cuja esterilidade 
era tida na aldeia como responsável por não haver êle retido 
nenhuma de suas quatro espôsas anteriores. ~le e seu irmão 
Otacílio, homens sexagenários, haviam construído o engenho, 
graças aos seus conhecimentos de carpintaria; e, nos períodos 
de entressafra, dedicavam-se à construção de mesas, cadeiras e 
pequenos e rústicos móveis, para uso da parentela ou para 
atender a encomendas. A utilização do engenho, no entanto, 
não se circunscrevia à produção agrícola do grupo familial dos 
Canali, pois esta - que já não era grande - foi diminuindo 
até reduzir-se a quantidades inexpressivas, incapazes de manter 
um engenho em operação contínua durante a safra de cana. E 
essa redução progressiva dos canaviais dos Canali deve-se não 
ao · "desgaste do solo" - como pretendeu explicar o velho 
Otacílio -, mas ao "aluguei'' do engenho a tantos quantos em 
Cachoeirinha possuíam canaviais. Esse regime de aluguei, que 
até recentemente inexistia na aldeia, foi impôsto em conse
qüência da inutilização do engenho do Pôsto Indígena, cujas 
engrenagens de ferro mastigavam a cana de todo índio que ao 
funcionário do SPI solicitasse; bastava ao índio encarregar-se, 
êle próprio, da operação: laçar uma junta de bois (do rebanho 
do próprio SPI), atrelá-la ao engenho e manejá-lo, indepen
dentemente de qualquer colaboração de empregados do Pôsto. 
Ressalte-se que a maior parte dos índios se entregava a essa 
tarefa, pois nada custaria de sua produção. Uns poucos, apenas, 
socorriam-se do engenho dos Canali, pagando-lhes com uma 
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pequena parcela da produção. Porém, com a quebra da engre
nagem do engenho do Pôsto - e seu impossível consêrto, face 
à inexistência de verba, conforme explicavam os Encarregados 
de Cachoeirinha -, os Terêna plantadores de cana ficaram 
inteiramente dependentes do engenho dos Canali, cuja engre
nagem de madeira permitia sua perfeita manutenção por parte 
de seus proprietários. De pequenas parcelas das produções de 
seus patrícios, os Canali passaram a cobrar parcelas cada vez 
maiores, chegando a exigir até metade da produção. As recla
mações junto ao Pôsto Indígena, que se sucederam após as 
primeiras elevações de "preço", só não se transformaram em 
ações violentas contra os Canali, porque o núm·ero de grupos 
familiais possuidores de canaviais era muito pequeno, não 
ascendendo talvez a uma dezena; assim, a comunidade de 
Cachoeirinha, como um todo, ficou um pouco marginalizada da 
instalação, na Reserva, de uma nova mentalidade de nítido teor 
capitalista. 

Os demais casos analisados, o do koixomuneti Gonçalo e 
o do Anísio José, sugerem outras questões à reflexão. O pri
meiro constitui um exemplo de uma tendência à "profissiona
lização" de uma atividade especializada, que vem sendo 
observada há algum tempo entre os índios do Sul de Mato 
Grosso. É a do curandeiro, que nessa região tem um efetivo 
prestígio e uma clientela certa, quer entre índios, quer entre 
regionais. Nesse sentido Darcy Ribeiro 8 fala do prestígio da 
xamã Vicença, uma velt a índia Guaikurú de Lalima; nós 
mesmos, em 1955, tivemos a oportunidade de encontrá-la 
naquela aldeia, em preparativos para uma viagem a Campo 
Grande, onde iria dar "consultas" a membros da mais alta 
sociedade local. Na aldeia de Buriti pudemos também surpre
ender o índio João Figueiredo que, apesar de relativamente 
jovem, já desfrutava prestígio regional pela prática de curan
deirismo; não era, a rigor, um koixomuneti, mas tinha boa 
clientela entre sitiantes e fazendeiros da vizinhança, e entre seus 

(8) Entre os Guaikurú os xamãs são denominados nidjena, enquanto entre 
os Terêna, koixomuneti. Ribeiro comenta que Vicença, apesar de seu incontestável 
prestígio na comunidade multitribal de Lalima, não havia conseguido suplantar sua 
falecida irmã, também xamã, cuja fama alcançava Miranda e Aquidauana. Se na 
época (1946) em que aquêle etnólogo visitou Lalima, Vicença ainda não havia saído 
de La lima para "consultas", dez anos depois ela já teria seu nome conhecido 
até em Campo Grande, como pudemos pessoalmente verificar. (Cf. D. Ribeiro, 
1950:61). 
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próprios patrícios na aldeia. Durante nossa estada em Buriti, 
em 1955, João tinha um neobrasileiro morando em sua casa, 
sob seus cuidados "médicos", e com a promessa de lhe pagar 
quatro mil cruzeiros (na época um bom preço), caso fôsse 
curado. Pois bem, o Gonçalo de Cachoeirinha começou a ficar 
conhecido na região a partir de 1954-55, quando deu suas 
primeiras consultas a elemento não-Terêna. Nessa época tinha 
uma grande roça e nela trabalhava com afinco, colhendo boas 
safras de milho, cana, feijão miúdo, morango e muita mandioca. 
A partir de 1958, quando sua fama chegou às cidades de Mi
randa e de Aquidauana, passou o Gonçalo a se ausentar 
freqüentemente da aldeia para cumprir seu mister de curandeiro, 
e quando estava na aldeia somente se dedicava ao curandeirismo, 
deixando por completo seu trabalho agrícola. Todo o grupo 
doméstico passou a depender inteiramente de sua nova profissão. 

O índio Anísio José exemplifica bem um caso de herança. 
Seu pai, um mestiço, filho de pai também mestiço e de mãe 
Terêna, formou um rebanho de gado vacum, no tempo em que 
a menor densidade de população na Reserva e a pouca quan
tidade de roçados permitiam a criação de reses. Com a sua 
morte, sua mulher Isabel, índia Terêna, e seu filho Anísio fica
ram com o rebanho e com as dificuldades de cuidá-lo. Isabel 
amasiou-se -com um vaqueiro - o negro Jacinto Amorim -
e o trouxe para a Reserva, e com ·sua ajuda continuou a tratar 
de seu rebanho. Anísio, embora dono virtual das reses, decidiu 
deixá-las aos cuidados de seu "padrasto" e entregou-se à for
mação de extensos roçados, visando a obter com êles os meios 
necessários para viver na aldeia, sem a necessidade de traba
lhar fora da Reserva. Teve para isso o capital inicial das reses 
que vendia para sua manutenção, enquanto esperava as pri
m-eiras colheitas. Talvez sejam, êle e o Lúcio, os que melhor 
nível de vida desfrutam em tôda a comunidade, tendo-se a des
tacar a residência do primeiro como a mais ampla e a mais 
bem construída na aldeia. Um e outro, aliás, são considerados 
em Cachoeirinha como verdadeiros "civilizados", granjeando 
para si admiração e despeito. A ambivalência dos demais mo
radores da Reserva mais se manifesta quando os vêem monta
dos em seus cavalos, bem arreados e nutridos, percorrendo as 
ruas da aldeia, pois poucos são os Terêna que cavalgam em 
suas próprias montarias . 

Deve-se acentuar que essa diferença de níveis de vida entre 
uma minoria que subsiste graças ao trabalho interno, na pró-
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pria Reserva, e uma ma1ona dependente do trabalho externo, 
como. observamos em Cachoeirinha, é também observável nas 
demais Reservas Terêna. Haja visto que encontramos em Ca
pitão Vitorino o índio mais rico de quantos índios "ricos" 
pudemos encontrar no Sul de Mato Grosso. ~ste, de nome 
G~nçalo e hom~nimo do koixomuneti de Cachoeirinha, possuía 
ate ara~o~ c~retas para transporte -e juntas de boi, além de 
u!11a res1d~nc1a exc~pcional. Como o Lúcio e o Olímpio, men
c1on~d?s linhas at!as, o Gonçalo trazia grande experiência de 
conv1v10 com regionais, tendo sido inclusive chefe de uma 
dezena de índios rebelados contra' fazendeir~s da serra do 
Maracaju. Sua internação em Capitão Vitorino foi voluntária 
como complementação de uma fuga espetacular, a fim de es~ 
capa~ de capangas de alguns "Coronéis de Sertão'' por êle 
desafiados. Trouxe gado e algum dinheiro para a Reserva e 
nela pôde reconstruir sua vida e chegar a líder da comunid~de 
Terêna do lugar. Em Lalima encontramos o mestiço Ministro 
cuja história é muito semelhante a do Gonçalo e que chegou ~ 
ser, como. aquêle, líder de sua . comunidade. 'Ambos, por seu 
passad,~ v~o~en.to,, torn~ram-se também responsáveis pela cha
mada pobc1a indí?ena - grupos ~riados pelo SPI e dos quais 
trataremos no cap1tul~ V. _Sena 0~10~0 relatar mais casos que 
expressam a melhor s1tuaçao econom1ca dos que tiram de seu 
trabalho n~s Reservas o total de seu rendimento; seria acres
centar mais umas tantas histórias de vida - naturalmente 
menos de. uma deze~a!. po~s "índio rico" é exceção -, porém 
sem ampba.r nossa v1sao. sobre o caráter dessa minoria de pe
quenos agncultores ·e cnadores, que bem se destaca dos "la
vradores sem terra" e peões a que tanto se assemelham os 
Terêna, em seu conjunto. Fora os casos de utilização adequa
da d.e heranças (~aso do Anísio José) ou de emprêgo espe
c~lativo de ~a~wna:ia _ (caso do engenho dos Canali) ou, 
ainda, de proflssionalizaçao de curandeiros (caso do koixomu
neti Gonçalo, de Cachoeirinha, da nidjena Vicença, de Lalima 
e do. curador de Buriti, João Figueiredo), os demais caso~ 
examinados apresentam como denominador comum o fato de 
os indivíduos mencionados possuírem larga experiência de con
tato interétnico. E são êsses os que sobressaem como os 
mais "ricos" dentre todos. Mais bem familiarizados com o 
si~tez:ia mercantil e monetário, puderam incorporar padrões 
al~e~genas de trabalho com maior facilidade do que seus pa
tnc1os, permanentes moradores de aldeias. 
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Cabe ressaltar ainda o papel desempenhado por êsses indi
víduos que se distinguem por sua riqueza no seio da comuni
dade T·erêna aldeada em Reservas. ~les quebraram o equi
líbrio econômico inerente às comunidades, desde a época de 
reorganização das aldeias Terêna, em princípio dêste século. 
O desequilíbrio existente no passado, ao tempo da aliança 
Guaikurú-Guaná, tinha su:, razão de ser na própria assimetria 
das camadas, onde os naati despontavam como os mais prós
peros em oposição aos waherê-txané. Mas essa estrutura, como 
vimos, desagregou-se por completo, persistindo apenas uns 
poucos resquícios dela, ainda influindo na organização da con
duta tribal, particularmente na organização da família e no 
estilo do comportamento político. Contudo, o equilíbrio que 
se seguiu durante e depois da Guerra do Paraguai - equilíbrio 
na miséria, seja dito - foi novamente desfeito, agora devido 
ao relativo enriquecimento de uns poucos. A quebra da cor
relação entre camada (rank) e riqueza, de que fala Schapera 
( 1947:162-168), a propósito do Protetorado de Bechuanalân
dia, na África do Sul, não é devido à migração para o trabalho 
(labour migration) como ocorre naquela colônia britânica, mas 
ao trabalho interno, em empreendimentos próprios. Ao con
trário dos Bantos e dos Sarwa - populações aborígines daquele 
Protetorado - , os Terêna que trabalham fora da Reserva ja
mais conseguem economizar o suficiente para investir em bens, 
como gado ou maquinaria e, nem mesmo, conseguem qualquer 
poupança. ~sse contingente que migra sistemàticamente para 
o trabalho regional, como se demonstrou, não consegue sequer 
um ganho suficiente para sair da situação de penúria em que 
se encontra. O traço comum que se poderia apontar entre a 
população de Bechuanalândia e os Terêna de Reserva estaria, 
antes, na importância para ambos da canalização para os al
deamentos dos padrões alienígenas de trabalho. Tanto num 
caso quanto noutro, novas modalidades de trabalho são intro
duzidas. Se os velhos chefes Bantos ou Sarwa não conseguem 
incorporar padrões alienígenas e, com êles dinamizar os bens 
herdados (gado, sobretudo), é precisamente porque não se 
beneficiaram de ·experiências só propiciadas pelo labour mi
gration. Entre os Terêna, são exatamente aquêles indivíduos 
que viveram largo período fora da Reserva (e que não fazem 
parte do labour migration Terêna) os que se transformaram 
nos empreendedores e homens "ricos" da aldeia. São êstes e 
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os trabalhadores migrantes africanos os elementos dinamiza
dores das economias tribais ainda que sejam êles os maiores ' . 
perturbadores dos sistemas tradicionais de trabalho e ?s ma~s 
eficazes agentes de mudança social. Essa mudança se f~na sentrr 
em outros aspectos da conduta tribal, que nos cap1tulos se
guintes examinaremos. Antes, porém, devemos fazer uma re
ferência a uma modalidade de ocupação que não pode ser 
classificada como atividade produtiva, mas que nem por isso 
deixa de fazer parte da organização do trabalho interno. 

Referimo-nos à atividade .comercial levada a efeito, espe
cialmente, no âmbito da própria Reserva. No início d~ste 
capítulo mencionamos a peculiaridade da situação dos Terena 
ao estabelecer as relações interétnicas no nível do trabalho 
(assalariado ou não) em lugar de estabelecê-las no nível da 
atividade comercial, como é característico nas relações entre 
índios e ladinos no México e na Guatemala. Entretanto, da 
mesma forma que entre as populações Maias o trabalho assa
lariado não é desconhecido, entr·e os Terêna a atividade co
mercial também não deixa de ter lugar; apenas é ela uma ati
vidade residual. É residual em dois sentidos: primeiro, em re
lação à venda do produto do trabalho (i. e., bens agrícolas ou 
artesanais) junto à população regional, pois vimos que apenas 
uma minoria (em Cachoeirinha menos de uma dezena, e em 
outras Reservas nem isso) se beneficia da comercialização de 
sua produção, ao passo que a grande maioria fica afastada 
dêsse -tipo de atividade; segundo, no que se refere à variedade 
e à quantidade de produção comercializada, que podemos con
siderar econômicamente irrelevante, quer para o mercado re
gional, quer para a comunidade Terêna. Acrescente-se o fato 
de que a comercialização na área da Reserva se restringe a 
mercadorias produzidas pela sociedade nacional, vendidas nas 
aldeias por comerciantes indígenas nelas residentes. O que 
interessa examinar é êsse último sentido da comercialização, 
pois é na figura do comerciante indígena, instalado em sua 
própria aldeia, que poderemos estudar um dos aspectos menos 
conhecido do contato interétnico e dos mais significativos para 
a compreensão dos problemas de mudança. 

Na região Sul do Estado, as pequenas casas de comércio 
são chamadas "boliche"; nelas se vende de tudo, desde manti
mentos até panos, ferramentas e quinquilharias. Pode-se dizer 
que essas casas, muitas vêzes situadas à beira da estrada, cons-
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tituem o pri~cipal ponto de contato comercial entre os Terêna 
~ a , populaça?. ci~cunvi~inha às Reservas. Desfrutam, assim, 
inegavel prestigio ]Unto a comunidade indígena, não sendo de 
estr~n?,ar que, em algumas Reservas, a "profissão" de "boli
ch~uo se te~ha mostra?o atrativa. Mas isso, por si só, não 
sen.a responsavel pela instalação de pobres e rudimentares 
boliches n~s !lld~ias. Houve, naturalmente, condições objetivas 
como a existencia de pessoas possuidoras de um capital míni
m?, capaz de proporcionar a compra e a venda de mercadorias. 
Desse n;iodo, em duas aldeias, Cachoeirinha e Bananal, pude
mo~ registrar a presença dêsses pequenos comerciantes, e nunca 
mais. ~~ um para cada aldeia, o que parece demonstrar a im
poss1b1hdade de ser lucrativo o boliche que tiver qualquer con
corrente. 

. Em Cacho~irin~a, o índio Gilberto Tolíbio resolveu um 
dia tornar-se boli~he1ro. Ti~a mulher e quatro filhos, e havia 
ganho. c~nto e . trinta cruzeuos tirando casca de angico para 
~mpreiteiros regionais. Isso ocorreu em 1954, e Tolíbio decidiu 
instalar seu pequeno. comércio. No ano seguinte, já contava 
com um capital de grro de Cr$ 4 200, o que lhe permitia re
novar se~anal ou quinzenalmente o seu estoque das seguintes 
mercad?nas: a:roz (120 quilos), macarrão (60 quilos) mate 
( 30 quilos), pao ( 120 pães), cigarro ( 5 pacotes de Co~tinen
tal o~ Beverly}, caramelos (uma lata grande, quinzenalmente); 
de mes em mes, ~ompra fósforos ( 6 pacotes), sabão ( 60 bar
ra~), latas de sardinha (uma dúzia); em dias de festa, sobretudo 
bailes~ compra guaraná e cervejinha Pingui. Além dessas mer
cadorias que ?ão uma idéia sôbre o quanto a comunidade 
conso~e atraves de compras eventuais, é comum encontrar-se 
s~l, aç~car e gordura, em quantidade muito variável, propor
cional" a procura e ao capital disponível. Diga-se, contudo, que 
o Terena pr.ocur~ comprar preferentemente nas cidades, onde 
as mer_:adonas sao mais baratas, adquirindo-as nas pequenas 
P,..ºv~açoes .ºu na aldeia apenas em último caso. Essa prefe
~encia explica o pequeno movimento do comércio do Tobôio 
1nstalado numa Reserva de quase um milhar de pessoas. Acres~ 
cen:e~se, no ~ue se refere à economia do grupo doméstico de 
Tohb10, que est~ por mais que desejasse - e planejasse, con-
forme seus depoimentos - viver apenas de seu boliche · · 
0 · , 1ama1s 
. consegu!~; sempre manteve seu roçado como sustentáculo da 

dieta fam1hal. 
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do Tolíbio, cujo boliche é extremamente 
rústico, pois ' se.u próprio rancho, com paredes de paus, co.
bertura de sal>ê e piso de terra batida, o Domingos Miguel, 
Terêna de Bananal, formou um boliche com tôdas as caracte
rísticas de uma casa comercial, como se pode ver por essa 
descrição de Altenfelder Silva: "Mora em casa barreada, pin
tada, com um prolongamento que estava sendo barreado na 
época em que o visitamos. A casa tem dois quartos. Uma di
visão da casa é ocupada pelo seu "boliche" e está mobiliado 
com um balcão de madeira, sôbre o qual descansa uma balança 
de dois pratos, e prateleiras com artigos a serem vendidos; a 
um canto empilham-se outros artigos. _Miguel explicou - con
tinua Altenfelder -, desculpando-se pela "desarrumação", que 
estava montando a loja. Possuía uma experiência do negócio, 
pois já tivera açougue em 1932. Por morte da espôsa e de um 
fillio, acabou o negócio. Agora pretende abandonar as demais 
atividades e dedicar-se exclusivamente ao comércio. No seu 
boliche, Domingos Miguel vende arroz, mate, feijão, sal, que
rosene, fósforos, cigarros, rapadura, caramelos e farinha de 
mandioca" (Altenfelder Silva, 1949:308-309). 

Como se verifica, seu comércio é bem mais desenvolvido 
do que o de seu patrício de Cachoeirinha, pois Tolíbio jamais 
compra produtos de sua aldeia para revendê-los na própria 
comunidade como faz Domingos. Limita-se a "importá-los", 
enquanto o bolicheiro de Bananal "compra dos índios e de 
Taunay, para revender para os próprios índios ou para as fa
zendas vizinhas, quando recebe encomendas" (ibidem). Dez 
anos após essas visitas de Altenfelder, efetivadas em 1946 e 
1947, iríamos encontrar êsse mesmo Domingos Miguel em seu 
relativamente próspero negócio, alegremente decorado com um 
enorme lustre adornado de papéis multicores, numa imitação 
das casas de comércio regionais. Mas, ainda assim, Domingos 
não havia abandonado a sua lavoura ·em Bananal, pequena, 
mas capaz de suplementar sua economia doméstica . 

Antes de encerrar êste capítulo, ainda uma consideração a 
respeito do trabalho na Reserva. Queremo-nos referir à divisão 
sexual do trabalho e sua implicação no nível de vida da popu
lação tomada como um todo. Tivemos ocasião de demonstrar 
noutro lugar (R. C. de Oliveira, 1958), e ainda com referência 
à Cachoeirinha, que a tradicional divisão de trabalho entre 
homens e mulheres poderia ser apontada como parcialmente 
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responsável pela pouca produtividade da lavoura iltdígena, por
quanto dela estavam afastadas as mulheres, que tesumiam sua 
atividade agrícola à colheita. A destocagem, o amanho da terra 
e o plantio cabiam quase que exclusivamente aos homens, 
adultos e adolescentes. As mulheres, com exceções, colabora
vam na manutenção da limpeza dos roçados. Considerando-se 
que os grupos Aruák sã~ reconhecidos como grandes agri
cultores, onde as mulheres não estão dissociadas de sua 
economia fundamental, cuidamos de investigar a razão dessa 
peculiaridade Terêna. A hipótese que formulamos - e que 
nos parece bastante aceitável, se bem que de difícil comprova
ção face às mudanças ocorridas na estrutura social - é a de 
que o sistema das camadas, engendrado provàvelmente durante 
o período chaquenho dos povos Guaná, criou certos padrões 
de comportamento feminino que ainda não desapareceram por 
completo. O velho "Capitão" Timóteo de Cachoeirinha, evo
cando as estórias que sua mãe contava dos antigos, disse-nos 
que as mulheres naati jamais trabalhavam na lavoura, nem 
mesmo na colheita, limitando-se às atividades caseiras e à 
fiação nos fusos ou à tecelagem nos teares manuais. Mesmo 
nas atividades caseiras desfrutavam a colaboração dos kauti, 
homens ou mulheres, que as serviam como empregados. Essas 
atividades eram muito semelhantes às desenvolvidas na socie
dade Guaikurú pelas mulhe··es em geral e, particularmente, por 
aquelas membros das parentelas dos caciques. Como resultado 
da simbiose Guaikurú-Guaná, 9 parece ter havido uma incor
poração dos padrões de trabalho feminino inerentes àquele 
grupo de língua Mbayá. Esses padrões, se bem que retificados 
pela "situação de classe" dos waherê-txané, também devem ter 
exercido substancial influência na configuração do trabalho fe
minino dessa camada da população, especialmente dedicada às 
lides agrícolas. Esteja correta ou não essa interpretação, o fato 
é que a atual divisão sexual do trabalho reduz de muito o con
tingente Terêna capaz de aplicar-se na lavoura. A situação de 
Cachoeirinha é, nesse sentido, ilustrativa dessa anomalia, agra
vada pela estrutura demográfica da comunidade, cuja pirâmide 
populacional pode-s·e examinar na Fig. VI, na página 85. 

(9) Cf. R. C. de Oliveira, 1960 a, caps. II e III; no capítulo III o leitor 
poderá ter uma visão mais minuciosa dessa divisão sexual do trabalho, com seus 
reflexo na mitologia tribal e suas correlações com outros grupos Aruák Chaque~ 
nhos, como os Txané ocidentais. 
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Permit m-nos transcrever o que publicamos anteriormente 
quando anallsamos essa mesma pirâmide: "O exame da pirâ
mide nos dá a entender o quão difícil é para essa população 
resolver o problema de sua própria subsistência. Não bastam 
as dificuldades inerentes ao baixo nível tecnológico do grupo, 
que, em si mesmo, é de exígua produtividade; soma-se a isso 
um pequeno número de indivíduos, produtores, aos quais cabe 
a tarefa de abastecer tôda a população. E note-se que êsse 
contil)gente realmente produtor é composto quase que exclu
sivamente por indivíduos do sexo masculino, pois, como se 
sabe, grande parte da população feminina de Cachoeirinha 
ainda segue a tradicional divisão de trabalho" (R. C. de 
Oliveira, 19 5 8: 10-11 ) . Pois a população útil da comunidade 
- tomando-se como tal as classes etárias de 20 a 49 anos -
é bastante inexpressiva em relação ao todo. Veja-se a larga 
base da pirâmide, denotando um número muito grande de 
crianças, e seu brusco afinamento. Acontece, porém, que essa 
estrutura demográfica não tem efeito apenas para o trabalho 
interno e agrícola, mas para o trabalho externo também, por
quanto o contingente envolvido no labour migration é o mesmo, 
dêle estando excluídas as mulher,es. Estas, quando migram, o 
fazem fora do sistema labour migration, pois tendem a se ins
talar por largas temporadas nas residências citadinas, como 
doméstif as, ou em hotéis e pensões, como serviçais, ou, ainda, 
mais rara111ente, como prostitutas. ~sse tipo de migração, 
quase que não se observa em Cachoeirinha, mas é encontradiço 
em Bananal, !pegue e Limão Verde, como teremos a oportu
nidade de estudar na segunda parte dêste livro. 

A contribuição do trabalho feminino que poderia ter lugar 
na esfera artesanal, principalmente na manufatura de potes de 
barro, é irrisória: apenas duas ou três famI1ias - tomando-se 
ainda Cachoeirinha - dedicam-se à comercialização de sua 
cerâmica, que é vendida na estação de Duque Estrada ou em 
Miranda. A arte oleira entre os Terêna ressente-se da mesma 
baixa produtividade do artesanato tribal; não está voltada para 
a comercialização. Inclui-se aí a ourivesaria (Cachoeirinha tem 
um ourives) e a cestaria, atividades estas reservadas aos ele
mentos masculinos. Em algumas aldeias, como Bananal, Pas
sarinho e Moreira, ainda se vê a arte de trançado produzir aba
nicos, que são vendidos aos regionais, notadamente a viajantes. 
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Já em outras aldeias, não vemos qualquer artea~nato, se~~ 
oleiro, seja de trançado c:_u outro qual9u~r. Em 1..ftbma, B~ntl 
e Brejão, por exemplo, nao se faz ceram1ca 

1 
al~ma, sob 

1 
a JUS

tificação de que falta barro bom. o. que ha e que as. tecrucas 
artesanais vão desaparecendo, especialmente nas aldeias reor
ganizadas ou naquelas de composição étnica múltipla.,.1~ ~stes 
aspectos da divisão sexual do trabalho, co~o os das ~an~s mo
dalidades de emprêgo da mão-de-obra tnbal, n? a~b1to da 
Reserva ou fora dela, têm seus reflexos na orgamzaçao da fa
mília Terêna, cujo exame efetuaremos no próximo capítulo. 

(10) Cf. R. e. de Oliveira, 1960 a, caps. V e VI. 

( 

80 

CAPÍTULO IV 

A ORGANIZAÇÃO DA FAMlLIA 

No capítulo introdutório, por meio da construção de um 
modêlo da sociedade Terêna "ao tempo do Chaco", tentou-se 
explicar (é essa a função precípua do modêlo) a estrutura so
cial tribal, em suas linhas mais amplas. Por êsse motivo, se o 
modêlo não chegou a explicitar as relações de trabalho então 
existentes na sociedade Terêna, também não chegaria a apre
sentar e explicar todos os grupos e instituições sociais que or
ganizavam no passado a vida tribal. A caracterização das ins
tituições do parentesco e do matrimônio, por ·exemplo, foi feita, 
então, com a expressa intenção de tornar inteligível a mecânica 
do sistema social transposto no modêlo. Ora, sendo assim, 
grupos sociais como a família, o grupo doméstico ou os grupos 
cerimoniais, dentre outros, foram portanto apenas mencionados 
(ou, nem isso,. como o grupo doméstico), uma vez que a con
sideração analítica dos mesmos não contribuiria de modo sig
nificativo para a inteligência do modêlo. No presente capítulo, 
ao contrário, as formas de organização social como o grupo 
doméstico e a família surgem como as modalidades de intera
ção social de particular relevância para o estudo do Terêna 
moderno. O antigo sistema social desintegrou-se por completo, 
esboroando-se sua estrutura nuclear (estrutura simétrica e dual 
sobreposta à estrutura assimétrica e tríplice), da qual se no
tam, hoje em dia, alguns traços que se impõem à observação 
em condições muito específicas, algumas já referidas no pri
meiro capítulo, outras que mencionaremos no decorrer dêste. 
Tratar-se-á aqui - e em conformidade com a distinção de 
Firth entre fenômenos de estrutura e fenômenos de organiza-
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ção 1 - de modalidades organizatórias da vida social dos 
Terêna inseridos em novas condições de existência, particular
mente naquelas condições que são inerentes à situação de 
Reserva. 

1. Os Grupos Domésticos 

A antiga organização circular dos grupos residenciais, da 
qual ainda restam algumas lembranças evocadas pelo têrmo 
Akúlea (argola), nome de um dos "bairros" da aldeia Cachoei
rinha, foi substituída, como em muitas das aldeias indígenas do 
Brasil, por um nôvo tipo de organização inspirado no alinha
mento residencial observável nas povoações e cidades regionais. 
Em muitas aldeias, essa mudança ocorreu como resultado de 
uma aculturação não-dirigida; noutras, foi induzida pela inter
ferência de agências assistenciais, seculares ou religiosas. No 
caso dos Terêna, é válida essa segunda explicação, porquanto 
o Serviço de Proteção aos índios planejou meticulosamente a 
localização dos núcleos centrais das Reservas, com a constru
ção da residência dos Encarregados dos Postos Indígenas, o 
arruamento da aldeia e a construção de verdadeiros quarteirões, 
com ranchos e quintais. Cachoeirinha, Bananal e !pegue obe
decem perfeitamente a essas linhas urbanísticas, ao passo que 
as demais aldeias, se bem que sigam o padrão de casas alinha
das, não adotam o sistema de quadras e ruas impôsto pelo 
S.P.I. Nessas três aldeias o S.P.1. parece haver tentado a sua 
experiência mais audaciosa no sentido de uma prática indige
nista consentânea com orientações protetoras, vigorantes na 
época (e ainda hoje atuantes em certas esferas da administra
ção), de trazer os índios à civilização pelos caminhos ingênuos 
da homologia: dar um aspecto "civilizado" às aldeias seria por 
si só um passo importante para educar os Terêna em novas e 
progressistas pautas culturais. As grandes casas comunais, lon
gas e de teto abobadado de que fala Sánchez Labrador, 2 são 

( 1) A distinção é útil, pois nos incita a observar e descrever os fenômenos 
din~micamente, ap~eendendo-os em suas várias modalidades de manifestação (i. e., 
fen~menos en tram de se faire), sem nos determos, como fizemos no primeiro 
cap:tulo, no estudo da mudança social do ponto de vista dos mecanismos de cor
reçao dos " desvios" verificados na estrutura social tradicional. 

(2) Sánchez Labrador descreve uma aldeia Guaná como sendo não-arredon
dada~ mas comprida e proporcionalmente larga; diz, em seguida, q·ue "As casas 
se d1sttnguem em sua construção das dos cristãos. Cada casa terá de 16 a 20 
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indicativas de que o padrão familial adotado era o da família 
extensa, o que é corroborado por Azara, segundo o qual "serve 
a casa para doze famílias" que se acomodam em seu interior 
sem divisões ou paredes. 3 Hoje, nas Reservas, tomando-se 
por base Cachoerinha, 71,3 % dos grupos domésticos são cons
tituídos por famílias elementares, sendo que estas, em maioria, 
são formadas por um casal e filhos, e uma minoria por pais 
ou mães e filhos solteiros. Constituídos por famílias extensas 
não há mais de 25,7% de grupos domésticos, nenhum, entre
tanto, composto por mais de três casais e filhos, sendo a maioria 
formada de dois casais: pai e mãe, filho e nora ou filha e genro. 
Um número menor de famílias extensas é do tipo fraternal ou 
sororal. Já as residências habitadas por uma só pessoa não vão 
além de 2,9%. ~sses dados retratam bem a mudança operada 
na organização dos grupos domésticos Terêna, que poderiam 
subsistir com sua antiga organização em famílias extensas: estas 
exigiram, para sua persi ..,tência, mais do que grandes casas 
comunais, uma mais efetiva solidariedade tribal e intensa coesão 
na organização do trabalho social, traços que não sobreviveriam 
- como não sobreviveram - ao esfacelamento da antiga 
estrutura social. 

Cabe, aqui, um esclarecimento sôbre a adoção do conceito 
de grupo doméstico. Em nosso Projeto de pesquisas, que deu 
margem às primeiras formulações desta monografia, já escre
víamos que os grupos domésticos "representam uma unidade 
concreta d~s mais significativas, pois abrangem todo o grupo 
residencial, incluindo a família (elementar ou extensa) e os 
agregados" (R. C. de Oliveira, 1961 :6); e acrescentamos que, 
segundo Meyer Fortes, "em tôdas as sociedades humanas a 
fábrica da reprodução social é o grupo doméstico" (M. Fortes, 
1958: 2). E, ainda, "Os padrões residenciais são, em um certo 
momento, a cristalização de um processo de desenvolvimento 

varas de comprimento, e umas 8 de largura. O formato de sua arquitetura é uma 
abóbada, sem pilares ou postes ao meio" (Labrador, 1910:275-276). Os depoi
mentos de Castelnau, referentes a várias aldeias (Guaná, Layana, Kinikináu e 
Terêna), se confirmam a descrição de Labrador, relativa à arquitetura da habitação 
contradizem-no em seu depoimento sôbre o formato da aldeia, sugerindo, assim, 
haver o monge franciscano visto uma comunidade Guaná atípica e aculturada. 
Acresce, ainda, o fato de Castelnau nos fornecer a primeira descrição de uma 
aldeia dos Terêna, até então pràticamente desconhecidos da crônica etnográfica; 
êsse cronista descreve um aldeamento com uma centena de casas e habitado por 
cêrca ae 1 500 pessoas. Escreve Castelnau que suas "palhoças formam um imenso 
rancho coberto de fôlhas de palmeiras e estão dispostas em círculos, à volta de 
uma grande praça central" (Castelnau, 1949:302). 

(3) Cf. Felix Azara, 1949:243. As "doze famílias" mencionadas referem-se, 
naturaimente, a igual número de famílias conjugais, como assim pareceu ao cronista. 
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dos tipos ou formas de família" (M. Fortes, 1958:3). Mas 
qual o valor heurístico, do ponto de vista da análise que po
demos encontrar para o uso dêsse conceito no presente trabalho? 
Uma sociedade "em transição" como a Terêna, cujas institui
ções tradicionais sofreram intensa descaracterização, teve de 
se · reorganizar em novos moldes que não chegaram a se institu
cionalizar, permanecendo no que se poderia chamar de "limbo" 
social. Se a focalização da Família nos incita a examinar sua 
dupla dimensão - de Grupo Social e de Instituição - a 
focalização de Grupo Doméstico nos obriga a reter unicam~nte 
sua dimensão de Grupo Social que vem servir de ponte entre 
o que Fortes chama de sistema interno (relações sociais, insti
tui~~es e ativi~ades) e o sistema externo (campo jurídico
polít1~0 ~ ; para esse Autor as transformações que sofre o Grupo 
Domestico (e que apresentam um caráter cíclico) são a um 
só tempo um "processo dentro do sistema interno e um movi
mento governado por suas relações com -0 campo externo" 
( M. Fortes, 19 5 8: 2). Não se trata, pois, de procurar fixar 
padrões culturais, mas, ao contrário, de surpre·ender o sistema 
social Terêna en train de se faire, i. e., organizando-se pela 
operação de seu equipamento cultural tradicional governado 
pela situação de Reserva. Assim, as instituições sociais, regu
lamentadoras da vida tribal, serão vistas em têrmos do grupo 
doméstico, como unidade estratégica que é da atual conjuntura 
Terêna. 

Inicialmente vamos examinar a composição dos grupos 
domésticos Terêna, com referência ao número de gerações, não 
mais procurando cotejar a antiga situação com a moderna. 
Bas~ados em dados obtidos em Cachoeirinha, verifica-se que 
o tipo de grupo doméstico mais freqüente na comunidade 
aldeada é o composto por duas gerações, perfazendo 51,8% 
(70 GD) de um total, em número absoluto, de 135 grupos 
domésticos; vem a seguir o de três gerações, com 39,2% (53 
GD) ; e, finalmente, o de uma e de quatro gerações, respecti
vamente com 5,1 % (7 GD) e 3,7% (5 GD). Às razões de 
ordem demográfica, indicativas da pequena percentagem de 
ve~os na comunidade - conforme pode-se ver pela pirâmide 
(figura VI) -, somam-se as de ordem sociológica para 
explicar a maior incidência de grupos domésticos do tipo de 
duas gerações em relação aos de três. Não só os velhos estão 
em pequeno número (e isto explica, especialmente, a irrelevante 
ocorrência de grupos de quatro gerações), como êles perderam 
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FIO~ VI-

Pirâmide de distribuição de sexo e idade na população de Cachoeirinha. 

o poder que desfrutavam no passado como indiscutíveis chefes 
de família. A perda de poder deve-se, em grande parte, à 
quebra da antiga correlação ~ntre sta:us. e riquez~, .... cº1'!1º resul
tado da ação individual na vida econom1ca; a eXIstenc1a de um 
mercado de trabalho regional criou condições para a ampliação 
da ação individual. 4 O status a que nos ref~rimo~ n_ã~ se 
circunscreve apenas à camada a que pertencena o 1nd1v1duo 

( 4) :ê.sse fenômeno ocorreu em lugares - como J?ª .Ãfrica ~egra - c~n
forme nos mostra I. Schapera em seu trabalho, refendo no capitulo antenor, 
Migrant Labour and Tribal LI/e. 
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(por exemplo, a dos naati), mas também ao status de chefe 
doméstico, i. e., de líder de uma família extensa, liderança essa 
que sempre estêve nas mãos dos mais velhos. A gerontocracia 
parece ser um traço inerente à estrutura social Terêna; e, diante 
das mudanças sociais operadas, não poderia ela deixar de ser 
atingida cruamente. 5 Essa dinamização do comportamento 
individu~l, de que tivemos exemplo na análise anteriormente 
feita dos labour migrants, determinou maior mobilidade da 
família elementar; e esta é composta por duas gerações: pais e 
filhos (as) . 

Como aferir essa mobilidade? A existência do mercado 
de trabalho regional e a absorção da mão-de-obra Terêna 
sugerem significativa mobilidade espacíal indígena com as 
conseqüências já indicadas de alteração na ordem social das 
Reservas. Ora, essa mobilidade, que também se manifesta no 
meio interno da comunidade indígena, pode ser devida, em 
parte, à descaracterização da agricultura tradicional, à qual se 
vinculavam todos os componentes masculinos da família extensa 
sob a liderança de seu chefe. Eram, então, roças realmente 
coletivas; não como as de hoje, que são coletivas apenas apa
rentemente: as roças coletivas das Reservas são, em regra, 
subdivididas em setores - indistintos aos olhos de um obser
vador alienígena - pertencentes a famílias conjugais, se bem 
que o trabalho, em certo sentido, possa ser considerado coletivo. 
Contam velhos informantes que nos tempos de seus avós o 
trabalho "nas roças das famílias" era um só e permanente 
"mutirão". A desmoralização da família extensa como unidade 
de trabalho deu lugar ao fortalecimento das famílias conjugais 
que ganharam maior autonomia na ordem social tribal; e os 
modernos grupos domésticos passaram a apresentar aquelas 
características mais consentâneas com a nova situação, numa 
nítida superação numérica das famílias extensas pelas famílias 
elementares. 

Por outra parte, essa mobilidade é ainda - e sobretudo 
- conseqüência de uma certa anomalia social. Tomemos Ca
choeirinha e consideremos o comportamento de seus grupos 

(5) , A impor~ncia do onzu .<avô) no presente é pràticamente nula, ainda que 
no passado sua figura tenha tido grande expressão, bem atestada nas muitas 
estónas - dos tempos antigos --:- relat~das ~los modernos Terêna; aliás, a figura 
do velho de m~do geral s~br~v1ve hoJe envolta numa áurea de grande respeito 
(se bem que naç> de o~d1encia) através da extensão do vocativo lulu (tio) a 
quantas pessoas idosas existam nas aldeias, sejam ou não parentes. 
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domésticos durante um período de três anos, entre 1957 a 
1960, datas em que tivemos a oportunidade de recensear sua 
população. :E:sse comportamento poderá ser melhor avaliado 
se o descrevermos em relação a processos de cisão, i. e., as 
várias modalidades de desmembramento do grupo doméstico. 
A primeira constatação, assaz significativa, é a de que, nesse 
curto período, 37 ,2 % dêsses grupos domésticos estiveram sub
metidos a processos de cisão; em números absolutos, 48 dentre 
129 grupos domésticos. 6 Tal percentagem indica intensa 
mobilidade no seio dessas unidades residenciais. Investigando 
as causas dos desmembramentos dêsses grupos domésticos, ve
rificamos que o matrimônio e o falecimento de um (ou mais) 
de seus componentes entram, respectivamente, com 27, 1 % e 
22,9% sôbre o conjunto dessas causas. As três seguintes são: 
a migração individual ou conjugal de membros dêsses grupos 
domésticos, com 14,5%; a separação ("divórcio"), com 16,6%; 
finalmente, o que chamamos ''neolocalidade", i. e., a mera mu
dança de casa (com a conseqüente alteração na organização 
doméstica da unidade residencial primitiva), com 18, 7 % . 

Analisemos cada uma dessas causas. A migração, a que 
cabe o menor percentual, refere-se especificamente à saída da 
Reserva de um dos membros e à permanência dos demais, ou, 
inversamente, à migração da maioria de membros do grupo do
méstico com a permanência, em regra, de uma família elemen
tar (quando~ se trata de um grupo doméstico do tipo família 
extensa). Há, contudo, casos que fogem dessa regra, mas que, 
por serem raros, decidimos incluir nessa mesma categoria, 
desde que a migração seria ainda responsável pela cisão: tra
ta-se de casos de desaparecimento total do grupo doméstico 
pela agregação, dos membros restantes na Reserva, em outros 
grupos domésticos a êles relacionados por elos de parentesco. 
Os motivos da migração estão circunscritos ao fator econômico, 
seja pela necessidade de procurar trabalho permanente fora 
da Reserva, seja pela vontade de organizar a atividade produ
tiva do grupo familial em lugares mais propícios, como a Re
serva de lcatu, no Estado de S. Paulo. Essa última motivação 
é a mais freqüente nos casos de migração, uma vez que a sim-

(6) Do total de 136 recenseados em 1957, 7 grupos do_!JléStic9s migraram 
posteriormente para outras Reservas, como Jpegue, Icatu e Sao Joao, ou para 
povoações como Duque Estrada, tornando, assim, nece.ssária ~ !edução a 129 
grupos domésticos - que tomamos como base para anáhse estat1stica. 
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ples necessidade de trabalho em outros mercados de mão-de
obra tem sido satisfeita através do labour migration, i. e., com 
saídas temporárias e por curto espaço de tempo da aldeia. 

A separação ou divórcio vem em segundo lugar como 
causa menos freqüente para o desmembramento dos grupos 
domésticos na Reserva Cachoeirinha. A maioria dos casais 
separados tende a explicar o desenlace por motivos de adultério 
de um dos cônjuges, geralmente do homem. Mas essa parece 
ser uma racionalização da mulher, porquanto o adultério mas
culino na aldeia é relativamente comum, sendo insignificante o 
número de separações por êsse motivo. A separação não tem 
sido de iniciativa da espôsa, mas do marido que a abandona 
(geralmente com filhos) para unir-se a outra mulher. Dos 
oito casos de separação computados como causa de desmem
bramento do grupo doméstico, apenas dois fogem a essa clas
sificação. Um prende-se ao abandono de um marido por sua 
mulher que, acompanhada do filho do casal, saiu da Reserva 
indo residir com uma de suas filhas do primeiro matrimônio 
em Icatu. O outro caso é de natureza excepcional, pois envolve 
o até então único grupo doméstico formado por uma família 
poligínica: trata-se do índio Otílio Antônio que se uniu a duas 
irmãs - e só não se uniu também a uma terceira por esta haver 
se casado tão logo saiu da puberdade; mas a história da fa
mília indica que Otília chegou a ter vida sexual com sua 
cunhada, explicável em têrmos de relações jocosas; não advindo 
filhos elas não passaram disso. Porém, com a segunda irmã, 
Otílio veio a ter três filhos e com a primeira seis. Essa segunda 
irmã, após viver vários anos com Otílio, abandonou-o para se 
unir a outro Terêna, com o qual passou a viver fora da Re
serva, o que levou o grupo doméstico a se desagregar intei
ramente. A terceira irmã, com seu marido (ambos cunhados de 
Otílio), passou a morar na r,esidência do sogro; e Otílio, com 
sua mulher - a primeira das irmãs - mudou-se finalmente 
para Aquidauana, levando consigo todos os filhos. 

Vem a seguir a cisão por "neolocalidade", cujas aspas, 
aplicadas ao têrmo, exprimem a imprecisão do conceito para 
os fins desta análise. Em alguns casos, essa "neolocalidade" 
estaria refletindo o desejo dos cônjuges em viverem indepen
dentemente, do ponto de vista doméstico. Há casos, entretanto, 
em que êsse desejo expressa apenas independência da família 
de orientação de um dos cônjuges, pois o casal sai de um grupo 
doméstico para se agregar em outro, no dos pais do outro 
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cônjuge. Casos há, ainda, relacionados com igual f enômeno de 
agregação e que se referem à saída individual de pessoas, no
tadamente de anciões que circulam entre os grupos domésticos 
de seus parentes, sejam irmãos, filhos ou netos. 

O falecimento de um dos membros do grupo doméstico é 
o quarto fator que, em grau crescente, contribui para a casuís
tica do processo de cisãc.,. Dos onze casos registrados, oito 
relacionam-se com o óbito do "chefe da casa", três com o de 
sua espôsa. Em alguns casos a morte de um dêles sucedeu ou 
antecedeu a de outros membros do mesmo grupo doméstico, 
principalmente o falecimento de filhos. Mas, em todos os gru
pos domésticos cujos chefes pereceram, ocorreu a mudança do 
grupo, quer para outra residência, quer para fora da R·eserva. 
Nos três grupos domésticos em que se deu a morte da espôsa 
do "chefe da casa", êste continuou morando na residência 
primitiva. f:sse fenômeno é da maior significação sociológica, 
pois comprova ser o "chefe doméstico" o elemento chave do 
grupo residencial, mesmo em se tratando de sociedades carac
teristicamente bilaterais como a Terêna. Além da mudança de 
lugar ou de residência, observou-se também nítido fraciona
mento em mais da metade dos grupos domésticos. Isto é, o 
grupo doméstico subdividiu-se, tomando seus elementos (indivi
dualmente ou em famílias elementares, quando o GD era com
posto por família extensa) destinos diferentes: alguns saindo 
da aldeia e para lugares diversos, outros nela permanecendo. 
Em suma, o falecimento, fenômeno biológico que é, veio aba
lar, no plano social, a ordem doméstica de 22,9% dos GD 
submetidos à cisão. 

Finalm,ente, entra o matrimônio com a maior cota de res
ponsabilidade ness·e processo de ·cisão. Dos treze casos compu
tados, dez podem ser caracterizados como sendo de viriloca
lidade, apenas três de uxorilocalidade. 7 ~sse fato, mais do que 
denotar poder ou influência da família do marido, indica que as 

(7) Preferimos os têrmos virilocalidade e uxorilocalidade em lugar de patri
localidade e matrilocalidade, uma vez que os primeiros expressam, a nosso ver, 
mais objetivamente os fenômenos de contigüidade residencial observados entre os 
Terêna. Os prefixos viri e uxori deslocam a ênfase da geração ascendente para a 
geração dos noivos, ou, noutros têrmos, desloca da familia de orientação para a 
de reprodução (recém-organizada). Como nos modernos Terêna não se possa dizer 
que existam regras fixas de localidade, i. e., o mesmo mecanismo não persiste na 
mesma família por gerações, os enunciados com pater e mater perdem sua objetivi
dade conceptual: uma mesma família, formada patrilocalmente, por exemplo, pode 
manter sua filha e marido (genro) na mesma residência, enquanto seu filho, 
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condições de vida do jovem marido na família da mulher tendem 
a ser as mais desfavoráveis possíveis. Essa assertiva é corrobo
rada pelas entrevistas colhidas dentre os r.ecém-casados como 
ainda, entre os noivos, em perspectivas de próximo mat;imônio: 
Além do mais, se nos fixarmos na descrição do fenômeno que 
nos é dada pelos números, verificaremos que dos dez casos de 
virilocalidade, somente três poderiam ser cla~sificados como de 
~atrilocalidade, i. e., de espôsa residindo na casa do pai do ma
ndo;, o~ rest.~ntes re~er,em-se à agregação das espôsas em grupos 
do~esticos Jª conshtu1dos, e, nesse caso, o grupo residencial é 
de !•PO fraternal.º~ inexiste a figura do sogro; ou, então, o grupo 
esta por se consbturr, e o caso pode ser classificado como de neo
localidade (contudo, a causa da cisão ainda é o matrimônio não 
~ proc~ra ~u a construção de uma nova residência) . Q~anto 
a uxorilocahdade - expressão preferida em lugar de matriloca
lidade -, registraram-se três casos de significação diversa. Um 
dêles, e~prime. a . ~aída do homem e da mulher de seus grupos 
domesticos pnm1hvos com a conseqüente agregação de ambos 
no GD do marido da irmã da mulher (espôsa), i. e., na casa 
do cunhado do homem (marido) . Aliás, ainda nesse caso o 
matrimônio que parece ter decidido a cisão do GD não 'foi 
pr~priamente o dêsse homem, mas o de sua mãe, viúva, que se 
uniu a um purutuya trazendo-o para sua casa. Isso fêz que o 
rapaz, seu filho, até então o "chefe doméstico" deixasse a 
residência da mãe logo que se casou com sua j~vem espôsa. 
Outro caso é o do casamento de um rapaz, enteado do "chefe 
d?méstico", ~e~un_do marido de sua mãe, de cuja casa saiu para 
viver na res1denc1a de seu sogro. O terceiro caso refere-se à 
saída do homem para a casa de seu sogro, incorporando-se a 
u~ grupo doméstico tipo família extensa, ao qual acabava de 
se integrar a espôsa de um nos filhos do "chefe doméstico"; êsse 
caso representa um dos muitos em que o grupo doméstico é 
efetivamente liderado por seu "chefe", que tenta ampliá-lo sem
pre que possível com a anexação de genros e noras. 

varão, dela sai, constituind<? no~a residência (neolocalidade) ou indo morar na 
~asa ~e sua mulher ( u~ordocahdade) ; esta última residência tanto poderá ser 
onpa a por ruma famíha _ext~nsa fraternal (dois irmãos, com suas respectivas 
~sposas) ou ~ororal (duas nmas, com seus respectivos maridos) ou ainda pela 
;:tr8~~~11ª ~u~her d (que, por sua vez, poderá ter tido uma origem 'patrilo~al ou 
a , ·. àa gra <?. reconheçamos haver aspectos mais complexos com relação 
u~a cnt1ca adoçao dos consagrados tf,rmos patri ou matri (cf Bames 1960· 

t~;ê;:'a1: cremos suficiente esta explicação com referência à especifi~idade do cas~ 

90 

• 

Nessa altura, impõe-se uma explicação de caráter meto
dológico. Esclareça-se preliminarmente que as quantidades aqui 
enunciadas se referem a ocorrências que tiveram lugar no curto 
período de três anos; daí a expressividade dos números. Con
sidere-se, ainda, que nem tôdas as causas apontadas foram 
exclusivamente as responsáveis pelo desmembramento dos gru
pos domésticos; outros fatôres, naturalmente, concorreram para 
o processo final de cisão. O que se procurou com essa sumária 
análise da casuística do processo foi reter as motivações que 
nos pareceram mais responsáveis pelas s·ensíveis alterações que 
tiveram lugar no seio dos grupos domésticos. A rigor, tratou
se de sistematizar causas manifestadas empiricamente. Tenha
se em conta, enfim, que em alguns casos de cisão operaram 
simultâneamente não um, mas dois ou três fatôres como o 
matrimônio, o divórcio ou o falecimento, sendo, entretanto, 
possível ao pesquisador distinguir - como distinguiu - qual 
dêles teria sido a "causa eficiente" do desmembramento, graças 
ao material qualitativo obtido através de entrevistas. 

2. O Matrimônio 

Vistos os grupos domésticos em sua estrutura e analisados 
dinâmicamente em têrmos de seus mecanismos de cisão, cabe
nos tratar agora do processo de sua formação, no qual desta
camos o matrimônio como o seu mecanismo básico. Entre
mentes, a uma conclusão já podemos chegar sôbre a instabili
dade dos grupos domésticos Terêna, apoiados que estamos nos 
percentuais observados em Cachoeirinha: os 37,2% dos GD 
que sofreram cisão entre 1957 e 1960 já seriam de per si 
indicativos dessa instabilidade, não fôssem encontrados ainda 
outros elementos comprobatórios nas quantidades relativas de 
casamentos e de divórcios. Em igual período, constatou-se que 
ocorreram 33 uniões contra 14 separações, o que vale dizer 
pouco m·enos de metade, pois para dois casamentos quase que 
houve necessidade de um divórcio! Acrescente-se, ainda, que 
dentre essas 33 uniões, quatro foram desfeitas durante o mesmo 
período, i.e., quatro divórcios de casais com menos de três 
anos; com exceção de um - onde o marido acabara de sepa
rar-se de sua antiga mulher poucos meses antes de seu nôvo 
casamento e nôvo divórcio -, os três outros foram casos em 
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que os casais m1c1avam sua vida conjugal junto ao grupo 
doméstico dos pais da mulher. Haverá alguma relação entre a 
uxorilocalidade e a instabilidade matrimonial? Tudo indica que 
sim, como passaremos a expor. 

Anteriormente, quando tratamos do matrimônio como um 
dos fatôres responsáveis pela cisão do grupo doméstico Terêna, 
tivemos a oportunidade de nos referir às condições desfavorá
veis que o jovem marido encontra junto ao grupo doméstico 
de sua espôsa, em cujo seio vai residir. Tais condições, ex
cluindo-se aquelas concernentes a situações anômicas ( embria
guez do sogro ou de cunhados, por exemplo), cingem-se à 
quantidade de trabalho que o jov,em genro é levado a despender 
no grupo doméstico de sua mulher, como se estivesse pagando 
o preço da noiva (bride price), e provàvelm·ente o está. Mur
dock, no tombamento que fêz das culturas indígenas para o 
Human Relations Area Files (G. P. Murdock, 1957:686), 
classifica os Terêna como sendo uxoribilocais, i. e., "bilocais 
depois de um período inicial com ou perto da parentela da 
mulher". Essa classificação tende a exprimir a antiga organi
zação social, mesmo porque Murdock utilizou fontes bibliográ
ficas nas quais os Terêna eram apresentados em têrmos de sua 
cultura tradicional, reconstruída pelo etnólogo. Nessa organi
zação, a instituição do bride price é perfeitamente consistente, 
considerando-se o sistema social tribal. Contudo, ela guarda 
estreita conexão com as formas mais modernas de organização, 
engendradas nas condições de Reserva. Nessas condições, a 
uxorilocalidade dos primeiros tempos de casamento continua 
a persistir, contando-se como tais 17 uniões dentre 33 regis
tradas em Cachoeirinha durante o triênio 1957-1960; apenas 
7 virilocais e 9 neolocais. Posteriormente a êsses primeiros 
tempos, em regra após o nascimento do primeiro filho do casal, 
êste é levado a construir sua própria casa, e a organizar seu 
próprio grupo doméstico; quando isso não ocorre, a tendência 
é o casal agregar-se (quando já não está agregado) ao grupo 
doméstico do cônjuge masculino, formando o que já se deno
minou GD Família Extensa, por sua vez minoritário na ordem 
social Terêna. Verifica-se, com êsses dados, que a bilocalidade, 
de que nos fala Murdock, pode ser retificada com relação aos 
Terêna atuais para ser entendida preponderantemente como 
neolocalidade, secundàriamente como virilocalidade. A sobre
vivência relativa do bride price tem, em contrapartida, a pro-

92 

gressiva institucionalizaçã~ da neolocalidade como sucedâneo 
im·ediato daquele período inicial junto à parentela da mulher, 
de que fala Murdock. 

A família como instituição social, ainda desempenha ~ntre 
os Terêna modernos e importantes papéi~ .no proc~sso ~atnm~
nial. Referimo-nos especialmente à Família de Onentaçao, cu1a 
aceitação - tácita ou não - do genro ou da .~ora pe}os ~ogros 
resulta na formalização definitiva da nova un1ao no ";mbito da 
comunidade. Na verdade, agora esta é muito mais simples se 
a compararmos com o que tinha lugar no passado -,, desde 
que tomemos como ponto de referência o q~ad;o que de~e nos 
faz Altenfelder Silva. Excluindo-se as vanaçoes que . tinham 
lugar no cerimonial do casamento ( va?ações ess~s relacionadas 
com a camada social a que pertencenam os noivos), º ... me·ca
nismo social de formalização do matrimônio era um so: "1) 
Combinação prévia do casamento, matéria ~a alçada dos pai~ 
dos noivos; 2) em ambos os casos o noivo e ac~~panhado at~ 
a casa da noiva, onde vai ficar integrad~ na ~am1ha d: mulher, 
3) 0 tapête de piri ou hituri. ~arece su1:1bol!zar o nov~ ~~sal, 
desde que o Terêna nascia, vivia e. morna so~re um hiturz, 4) 
a coleta de mopó, feita pelas famílias d~s noivos, antes d? ca
samento, pode ser interpretada como ? s1mbolo da n?va ah~nç~ 
cooperativa; 5) o casamento era sanc1onad~ pe~o "'pa~ da noiva 
(Altenfelder Silva, 1949:346). Note-se a inexisten~i~ de ~ua~
quer mecanismo de sacrame_?t~ção por ~ualquer oficiante indí
gena, limitando-se o m~trim~nio -ª um tipo de contrato, ... apenas 
fortalecido por certas simbohzaçoes tendentes a consagra-lo no 
plano jurídico tribal: as "etapas" intermediãrias (2), ( 3) e ( 4) · 
Modernamente, essas etapas desapareceram, ou quase, P.erma
necendo, apenas, um simulacro da segund.a (2): su~siste a 
expectativa dos pais da noiva em ver o noivo ser trazido por 
seus próprios pais (ou representantes) para ent~ar .na casa da 
noiva _ e nela ficar, pelo menos durante. os primeiros tempos 
de casados (o bride price, a que nos refenmos): As etapas da 
combinação do casamento ( 1) e do seu sanc1on~mento ~2) 
continuam ainda a ser cumpridas, se bem que nao o .seJª,.?1 
sempre, pois muitas uniões se e~~tivar~m se~ a atuabzaçao 
dêsse padrão ideal. Mas essas un1oes sao consideradas . excep
cionais e como tais, destoam na ordem moral da comunidade. 

t;:ss;s mecanismos, inerentes ao matrimônio tradiciona_!, 
explicam muita coisa das uniões que têm lugar den~e os Te~e
na modernos, de Reserva. E não foi por outra razao que nele 
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nos detivemos mais pormenorizadamente no parágrafo anterior. 
Ble explica, em parte, o insucesso do Serviço de Proteção aos 
índios em incutir nos Terêna o hábito do casamento civil no 
Pôsto, tendo no funcionário do SPI o seu oficiante. As famí
lias estão acostumadas, pela tradição, a concertar entre si 
mesmas a união entre seus filhos; e o que os regionais denomi
nam amasiamento (ao se referirem às uniões Terêna), nada 
mais é do que a sobrevivência do aatigo casamento, se bem 
que relativamente descaracterizado nas condições de Reserva. 
Por outra parte, o casamento no Pôsto não constitui ato jurí
dico suscetível de reconhecimento pelos regionais, porquanto 
não se traduz em documento legal, passível de propiciar certas 
vantagens, como o salário família ao trabalhador indígena, 
quando êste passa a trabalhar na cidade ou em emprêsas 
regionais. E sabemos o quanto representa para a comunidade 
Terêna o trabalho fora da Reserva. A correção dêsse estado 
de coisas, quando feita, o é através do casamento na Igreja 
(católica ou protestante), mais raramente em cartórios citadinos. 
Bsses casamentos apresentam a dificuldade de seu alto custo, 
direto e indireto, particularmente para a família da noiva: custo 
direto mais devido ao alto preço do vestido de noiva do que 
à taxa cobrada pelas Igrejas (sobretudo quando a cerimônia é 
realizada em Igrejas construídas nas próprias Reservas) ; custo 
indireto, em virtude da quantia que as famílias dos noivos des
penderão na festa que se seguirá à cerimônia. Assim, mesmo 
os índios mais dotados de previsão em seu relacionamento com 
a sociedade regional - que dêles exigirá documentos hábeis 
- ·encontram a maior dificuldade para efetivar casamentos 
consagrados pelo Direito vigente na sociedade nacional. Os 
demais, que constituem a grande maioria, persistem em casar-se 
da mesma maneira que seus antepassados, qualquer que seja a 
denominação que essa união venha a receber dos regionais. 
Isso implica que o uso do têrmo amasiamento, se bem que 
corrente entre êles, não tem a mesma conotação dada na socie
dade regional. E não se deve surpreender o pesquisador ao 
ouvir, nas oportunidades de entrevista, as declarações enfáticas 
dos casais de que não são casados, mas amasiados; querem 
dizer, apenas, que não são "casados à maneira civilizada"; e 
essa condição de "amasiados", como vimos, não exclui a exis
tência de contrato que, celebrado na esfera tribal, constitui, a 
rigor, uma legítima formalização do matrimônio para os con
tratantes e para a comunidade indígena . 
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O matrimônio Terêna, conforme foi caracterizado, não 
pode ser considerado, entretanto, a única modalidade de união 
vigente nas condições de Reserva. Há de se assinalar, também, 
a ocorrência de amasiamentos, em muitas maneiras semelhantes 
aos que têm lugar na sociedade regional. Caracteriza-os a 
inexistência de contrato: os pais não são ouvidos e geralmente 
são contrários à união. Muitas dessas uniões têm lugar por 
fuga da môça da casa dos pais; e nada nos indica que haja 
existido no passado a instituição dêsse tipo de casamento. É 
verdade que a família (de um dos cônjuges ou de ambos) acaba 
por aceitar a união e a viver normalmente em contato com o 
casal e sua prole, pràticamente selando juris domesticus o aca
salamento. Importa sempre, para que isso ocorra, a existência 
de filhos (i. e., de netos), êstes, sim, a verdadeira autentificação 
do matrimônio. A individualização dos grupos domésticos no 
plano de suas atividades econômico-sociais, em conseqüência 
das mudanças ocorridas na ordem social Terêna, determinou o 
esvaziamento do contrato, como uma figura jurídica capaz de 
amparar o trabalho do grupo familial, tendo por base as 
alianças matrimoniais. l::sse empobrecimento do contrato, 
despojado de sua função principal (no tocante à organização 
da vida comunitária), teria permitido fôsse progressivamente 
tolerado o amasiamento, em seu sentido estrito. Alguns dêsses 
amasiamentos são efetivados não por incompatibilidades entre 
noivos e futuros sogros ou cunhados, mas pelo caráter inces
tuoso da união. Isso torna proibitivo o casamento entre primos, 
sejam paralelos ou cruzados, e entre tios/sobrinhos, modalida
des a que já nos referimos no primeiro capítulo como in
cestuosas. A saída para êsses namorados espúrios não pode ser 
outra. Não obstante, não parece ser freqüente êsse tipo de 
amasiamento, uma vez que a regulamentação do comporta
mento sexual pelo parentesco ainda atua de maneira bastante 
eficiente. Talvez seja uma das áreas onde a mudança social 
menos se fêz sentir. O mesmo não ocorre, porém, quanto ao 
sistema de metades e de camadas na regulamentação do regime 
matrimonial. Nem as metades xumonó e sukirikionó nem as 
camadas naati e waherê (os kauti desapareceram totalmente) 
podem ter qualquer influência na constituição de casais unidos 
por amasiamento. Mas, se as metades não operam de modo 
algum na atual ordem social Terêna, as camadas de quando 
em vez ainda se fazem presentes, provàvelmente como ra
cionalizações de certas famílias naati que procuram afastar 
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determinados pretendentes de seus filhos com a alegação de .'!ue 
os mesmos são "gente ruim'', são waherê-t:ané. Mas as unio~s 
que daí surgem acabam por serem contraida~ com o c?nsenti
mento dos pais, como no exemplo que mencionamos ainda no 
primeiro capítulo. . 

A modalidade mais freqüente de amasiamento parece ser 
aquela que envolve indiví?u~s Ter~n~ ~ não-Terêna, sejam .êste~ 
regionais, mestiços ou ind1os K1nikináu, Layano, G~aikuru 
etc.). São as uniões interétnicas e .in~ertriba!s. O qu~. nao quer 
dizer que essas uniões em sua maioria estejam classificadas ~o 
rol dos amasiamentos, pois é bom esclarecer que o amas1a
mento como forma de união não deve representar mais de 1/3 
do total das uniões interétnicas, a tomarmos por base as aldeias 
de Cachoeirinha, Ipegue e Bananal, nas quais re~l~zamos inq~é: 
ritos nesse sentido. O casamento civil ou religioso const1tu1 
aqui um instrumento de integração social -.- ~o âmbito ~a Re
serva - não desprezível. Serve de apoio as pretensoes do 
cônjuo-e não-Terêna (geralmente o homem) de permanecer 
dentr~ da Reserva com a aprovação do Pôsto Indígena. 8 O 
certificado de casamento se transforma, na prática, num do
cumento de ''naturalização" indígena, gerador de direitos (pelo 
menos é essa a expectativa dos cônjuges não-Terêna) tais como 
o de residência ·e, mesmo, o de propriedade do "lote" do 
cônjuge na Reserva. ~ste tipo de casaI1'!e~to n7,~ ~~mpr~, con
segue êxito quanto às pretensões do con1uge civilizado : na 
Reserva de Buriti, por exemplo, observamos uma .... dessas t~nta
tivas frustrada pela ação do Encarregado do Posto lnd1gena 
que 'não permitiu a permanência do marido na Reserva; êste, 
logo após seu casamento, procurou o funcionário do SPI para 
.exigir o "lote" a que "tinha direito". A incidência de casos 
semelhantes nas outras Reservas levou o Chefe da 5.ª Inspetoria 
a fazer uma recomendação, segundo a qual deveriam os Encar
regados dos Postos Indígenas verificar as verdadeiras intenç~es 
dos noivos, para não permitir uniões (legais ou não) que obje
tivassem usufruir os alegados "direitos". Alguns Encarregados, 
como o de Francisco Hort.1. ao tempo da pesquisa, levaram ao 
extremo essa recomendação, não tolerando qualquer união 

(8) o matrimônio interétnico comum envolve m~lher }"erên~ e home~- "civili
zado", motivo pelo qual falamos nesse par~~raf~ sobre e~se ti~.~ de. umao. A:~ 
ra.zões que se poderiam apresentar como JUSt1f1caçao da rpa1or frequenc1a de matn 
mônios homem-purutuya/ mulher-Terêna sôbre bomem-Terei:ia/~ulhe_r-purutuya, pren
dem-se a questões de status, preconceito racial etc., por nos d1sc~tidos nouua obra, 
O Processo de Assimi.lação dos T erêna, especificamente nas págmas 133-134. 
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interétnica dentro da Reserva. Em Cachoeirinha assinalamos 
dois casos, sendo que num dêles o sogro do purutuya nos 
procurou especialmente para intercedermos junto ao Encarre
gado do Pôsto para permitir que seu genro pudesse vir residir 
na aldeia com sua filha e criança. Em tôdas as Reservas 
encontramos êsse estado de espírito na administração, resul
tante, a nosso ver, de três fatôres: 1) falta de contrôle que 
o Pôsto tem sôbre o elemento alienígena, mesmo quando êste 
se radica na Reserva; 2) reação da comunidade indígena, 
determinada pela maior capacidade empreendedora do aliení
gena - que logo passa a ocupar áreas cada vez maiores de 
cultivo ou de ·criação, em detrimento dos indígenas; 3) obedi
ência ao estatuto de defesa das terras indígenas, quando se 
verifica ser o matrimônio um mero recurso para burlar êsse 
estatuto. 

Mas se a terra serve de motivação - ainda que eventual 
- para o matrimônio interétnico, para o matrimônio Terêna 
ou intertribal ela não tem êsse papel. 1ndios agricultores, dêles 
se poderia esperar um comportamento diante da terra seme
lhante aos dos Nuer, índic.s pastôres, diante de seus rebanhos. 
A verdade é que entre os Terêna, nem a terra tematiza a Cultura 
nem polariza a Sociedade. Se bem que ela esteja impressa no 
patrimônio mítico tribal (o mito de origem é um mito telúrico) 
e, no passado, tenha engendrado rituais propiciatórios (de 
colheitas e climáticos), na situação de Reserva ela - enquanto 
valor - assumiu proporções bem diversas. Preliminarmente, 
cessou de ser algo escasso, i. e., há terra para a população das 
Reservas, como hav.eria, ainda, para o restante da população 
Terêna fora das Reservas, aldeada ou não. Nesse último caso; 
evidentemente, sob a condição de que fôssem racionalizadas e 
modernizadas as formas de exploração agrícola. Essas terras 
das quais estão de posse - e nos referimos expressamente aos 
Terêna de Reserva - são garantidas pelo Govêmo federal, 
provàvelmente como o único fruto positivo de sua colonização: 
a defesa das terras tribais. Ora, se suas terras estão pràtica
mente asseguradas, pelo menos na atual conjuntura, o sentido 
de sua apropriação pode mudar; pois não se trata (como é 
comum em vários grupos tribais) de lutar por seu território. 
Essa luta ficou como coisa do passado, tendo a história regis
trado o seu paulatino confinamento em pequenas áreas. A 
posse dessas terras, na situação de Reserva, transformou-as então 
num bem avaliável somente em têrmos econômicos, não mais 
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políticos. E nesse sentido, há de se distinguir estar ela na 
categoria de bem de consumo e não na de bem de inversão -
como falam os economistas. A terra Terêna - vimos isso no 
capítulo anterior - não gera renda; preponderantemente ela 
serve para sóbre si se instalarem moradias ou ranchos, no 
dizer dos Terêna. Quanto aos lotes utilizados para roças, não 
têm êles necessidade de ser de grandes proporções, nem se 
ampliam progressivamente à medida que as culturas tendem a 
se expandir, como seria de se esperar (salvo raras exceções, 
como as que foram mencionadas ao tratarmos do trabalho 
daquela minoria relativamente empreendedora na área da 
Reserva). 

Essas considerações feitas acima são pertinentes, porquanto 
explicam a inexpressiva significação da terra na órbita· do 
matrimónio intra e intertribal. Quer dizer que a aliança entre 
famílias, assegurada pelo matrimónio, não se consuma com o 
objetivo do uso da terra. E se isso afeta o seu valor, não o 
tira totalmente. Sempre há o caso dos lotes com benfeitorias 
(a roça é uma delas) , Cvi.UO há também os lotes residenciais 
em áreas consideradas "importantes" para os Terêna de algumas 
Reservas, notadamente daquelas mais urbanizadas, como Ba
nanal, Cachoeirinha e !pegue. 9 Nestas, os lotes situados nos 
quarteirões do núcleo central da aldeia, i. e., nas áreas arruadas, 
são disputados com algum empenho, sobretudo pelos descen
dentes dos seus "donos" ou usuários nêles domiciliados. Um 
caso bem característico observado em Cachoerinha ilustra êsse 
fenómeno - que podemos considerar da maior significação 
para as questões jurídicas tribais, referentes à herança e à pro
priedade. Veio ao Pósto Indígena uma mulher Terêna, aleijada 
(sem um pé), reclamar diante do funcionário do SPI os seus 
direitos sóbre o lote de terra (mais as benfeitorias, como o 
rancho e a roça) deixado por seu falecido pai para seu usufruto; 
alegava que seu irmão assim não entendia os seus direitos, 
permanecendo no lote, habitando o rancho e cultivando a roça. 
Como ambos tinham famílias (ela, viúva, com filhos; êle, com 
espósa e filho), não havia lugar na casa e a roça não dava 
para sustentar a todos. Baseava sua reivindicação na existência 

(9) A valorização dos lotes centrais das aldeias prende-se a processos urba
nísticos incipientes que nelas têm lugar, estimulados seja por mecanismos acultu
rativos (influência das cidades), seja por mecanismos engendrados pelo sistema 
ecológico interno, conformando a aldeia às novas necessidades de convívio comu
nitár~o. Procuramos demonstrar isso em outro trabalho, "Aspectos Demográficos e 
Ecolog1cos de uma Comunidade Terêna", Boletim do Museu Nacional, n.º 18. 
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de um "papel assinado" (foi essa sua expressão) que estaria 
arquivado no Pós to: êsse documento dizia do desejo de seu 
pai de que "sua propriedade" (foi o têrmo que usou) passasse 
para sua filha. Procurou-se o documento e êste não foi encon
trado. Excluindo a veracidade ou não de sua existência, o 
certo é que surgiu um caso de herança numa comunidade 
indígena e cuja solução foi encaminhada em têrmos jurídicos 
estranhos à cultura tribal. Entretanto, não soubemos de outro 
caso com essas características. Parece que a transmissão de 
bens imóveis ocorre normalmente obedecendo à linha de filiação 
virilinear, i. e., o pai (ou a mãe, na falta daquele) combina com 
os filhos homens o aproveitamento da "propriedade", legando-a 
a um só (preferentemente ao mais velho) ou subdividindo-a. 
Como se verifica, não se trata de mecanismos sociais estrutu
rados, mas organizatórios. Quanto aos pertences de uso pessoal 
do morto, são êles enterrados ou colocados sob a sepultura, 
seguindo regra tradicional entre os grupos chaquenhos. 10 

Na comunidade Terêna a motivação do matrimónio pode 
ser, em linhas gerais, equacionada numa tríplice dimensão: 
a) regularidade da vida sexual e "amor romântico"; b) pressão 
da família de orientação; e) status social. Comecemos pelo 
primeiro motivo. Para os jovens, recém-saídos da adolescência, 
a regularidade sexual não poderia ser alcançada senão no matri
mônio; sua vida sexual é praticada de maneira furtiva, desde 
os jogos eróticos da puberdade até as aventuras da adolescência. 
O cerrado, denso em muitas partes da Reserva, faculta o com
portamento sexual do jovem Terêna. Mas a oportunidade de 
conquista diminui progressivamente à medida que êsse jovem 
(homem ou mulher) entra na idade casadoira. A môça aguarda 
o matrimónio e sôbre ela o contróle de sua família de orientação 
aumenta, tornando perigosa uma atividade sexual mesmo espo
rádica e furtiva; ela se dedica ao namóro e nêle toma a 
iniciativa, podendo-se dizer que o pêso de sua vontade na 
escolha do parceiro é tão grande quanto a do homem, ao 
contrário das expectativas decorrentes dos mores regionais. Já 
os adolescentes Terêna encaminham sua vida sexual para as 
viúvas ou separadas, com as quais acreditam poder aprender 

(10) Cf. Métraux, 1946:331. Neste ensaio, Métraux mostra como em várias 
tribos chaquenhas, a propriedade, de uma ou de outra maneira, acompanha o 
destino de seu falecido dono. Sublinha a queima da residência de morto como o 
traço mais comum; entre os Terêna modernos êsse costume sobrevive raramente, 
porquanto o custo (em mão-de-obra ou em material) de uma nova residência é um 
fator decisivo na conjuntura atual. 
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muitas "coisas da vida", como costumam comentar entre si, 
aos risos, em suas rodas de conversa livre e jocosa. Tais rodas 
se formam nas noites de luar, quando em grupos de jovens 
entre dez a dezoito anos, sentam-se nas largas e gramadas ruas 
da aldeia, contando anedotas, fazendo mexericos e falando de 
seus programas amorosos. Para o etnólogo, admitido nesses 
grupos, essas oportunidades foram de grande valor, face à 
quantidade e à variedade de informações atinentes à vida lúdica 
da comunidade. Pudemos saber, assim, que a virgindade femi
nina é condição secundária no matrimônio e, quando surge, 
parece ser devida a influências alienígenas, tomando de emprés
timo padrões regionais; a fidelidade ao namorado ou ao cônjuge 
é requerida, se bem que a infidelidade ou o adultério sejam 
relativamente tolerados para ambos os sexos, não havendo 
punições institucionalizadas nem homicídios por êsse motivo; 
a reincidência no adultério, ou apenas a sua descoberta, tende 
a resultar na separação dos ,cônjuges, com raras brigas domés
ticas. Em geral, o adolescente masculino não fala de casamento, 
mas uns contam namoros e projetos matrimoniais de outros, 
dando a perceber ao pesquisador o empenho de muitos, se não 
de todos, em "ter mulher". --~sse empenho em possuir uma companheira encontra vivo 
estímulo em sua família de orientação. Logo que as meninas 
saem da puberdade são orientadas para imprimir aos namoros 
uma direção voltada para o compromisso, enquanto os homens, 
tão logo saem da adolescência, são persuadidos pelos pais a se 
fixarem na aldeia, casando-se. O labour migration, de que 
falamos anteriormente, contribui para atrair os jovens para fora 
da Reserva, revelando-lhes um mundo nôvo, interessante, de 
rica vida recreativa, sobretudo quando acontece - e no mais 
das vêzes acontece - passarem por ·cidades, como Campo 
Grande ou Aquidauana. Os pais sabem, por experiência pró
pria, que seu filho pode querer migrar, definitivamente, não 
mais para "ganhar a vida" fora da aldeia, mas para viver a vida 
"l' f " A d a ora . ameaça e casamento com uma purutuya ou com 
uma japonêsa, tornando mais definitivo êsse afastamento, acaba 
por fortalecer a decisão da família em casar seus filhos cedo, 
dentro da comunidade. Conversando com um Terêna sôbre o 
seu casamento, já realizado, soube que se não fôssem seus pais 
aconselhá-lo a se casar com uma patrícia (por quem, aliás, 
nutria real afeição), ter-se-ia casado com uma purutuya, 
porque afinal de contas "as civilizadas sabem receber melhor", 
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conforme procurou explicar: Maior prestígio ainda desfrutam 
as japonêsas, que nas colônias agrícolas da região revela~ sua 
intensa predisposição ao trabalho; sua figura corre nos ambientes 
masculinos da aldeia como espôsa ideal: bonita (cuja fenotipia 
a torna semelhante às Terêna) e grande auxiliar do homem no 
trabalho. Alguns tentaram êsse casamento, aproveitando-se de 
sua permanência naquelas colônias, contratados para colheitas. 
Porém, a nos basearmos em duas histórias de caso registradas, 
encontraram dificuldades intransponíveis dada a endogamia 
vigente nas comunidades nipônicas; um dos entrevistados, lamen
tando "sua falta de sorte", comentou ser mais fácil casar com 
uma purutuya do que com uma japonêsa. Em suma, os jovens 
Terêna, notadamente aquêles que conhecem o "regulamento" 
(i. e., a etiquêta citadina), alimentam uma ponta de discrimi
nação contra as môças casadoiras da comunidade, perceptível 
em muitas ocasiões, como nas festas e nas brincadeiras; seus 
preconceitos, insuflados por seus espíritos impr,essionados com 
o "mundo dos brancos", ainda que não fôssem suficientemente 
capazes de os antagonizar definitivamente com suas cônjuges 
patrícias, contribuem para alertar os pais nesse sentido. Daí 
os inúmeros reclamos dos mais velhos em relação aos mais 
moços, chamando-os de "gente sem juízo", "gente que tem 
vergonha de ser bugre", "gente que só quer viver em cidade" 
etc. 

O status social na comunidade é, também, um estímulo 
poderoso que lança o jovem ao matrimônio. Aliás, êste é um 
componente comum em tôdas as sociedades conhecidas: não há 
sociedades que estimulem o celibato, excepcionalmente o tole
ram. Portanto isso não singulariza os Terêna, como não chegam 
a singularizá-los também ·os impulsos ao matrimônio mencio
nados acima. O que desejamos explicitar é como certas estru
turas universais se atualizam em determinados grupos humanos, 
graças à manipulação organizatória de elementos históricos e 
estruturais. É mais fácil admitir uma mulher solteira na comu
nidade do que um homem; aquela se agrega mais fàcilmente 
ao grupo doméstico de seu pai ou de seu irmão ou cunhado; 
o homem acaba por ser compelido a morar só. Em Cachoei
rinha, as únicas quatro pessoas a viverem sozinhas eram homens, 
separados ou viúvos, mas nenhum solteiro. Os homens nessas 
condições, agregados a outros grupos domésticos, eram anciões, 
inválidos para ganhar sua subsistência. A condição de casado 
para o jovem Terêna representa o seu diploma de maturidade, 
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solidificada com o nascimento do primeiro filho ou filha. Nessa 
situação passa, então, a desejar ter sua própria casa e a chefiar 
um mutirão familial para construí-la. Começa aí a constituição 
de seu poder de liderar; ao menos, suas possibilidades nesse 
sentido são postas à prova, mais para si, evidentemente, do 
que para a comunidade. Num dêsses mutirões, um jovem 
marido conseguiu agrupar em tôrno de si parte de sua parentela 
e muitos amigos. O seu prestígio, todavia, era devido ao futebol, 
bom jogador que era, mas a condição única de futebolista -
significativa para o grupo dos jovens - não lhe iria facultar no 
futuro o desempenho de papéis políticos na comunidade, bem 
como sua aceitação pelo grupo des velhos, tema de que trata
remos no próximo capítulo. Cabe por ora concluir que a 
associação entre o status e o matrimônio apresenta real consis
tência no interior da comunidade Terêna nas Reservas, podendo 
ser considerada de certo modo um pré-requisito de honorabili- . 
dade e um componente indispensável da conduta política. 
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CAPÍTULO V 

O COMPORTAMENTO POL1TICO 

Neste capítulo tentar-se-á descrever o comportamento 
político dos Terêna aldeados em Reservas. Diferentemente do 
que foi realizado nos dois capítulos anteriores, nos quais se 
estudou a organização do trabalho e da família, não se estudará 
aqui nenhum comportamento organizado, salvo no que tange 
a determinadas áreas, organizadas, todavia, de fora, i. e., pela 
intervenção de um poder alienígena, não emanado da comuni
dade tribal. Não há um Govêrno Terêna, nem ao menos de 
coalizão, como é comum existir em sociedades colonizadas da 
África ou da Ásia, onde os colonizadores, a fim de melhor 
alcançarem seus objetivos de exploração econômica, associam
se ao poder local, aliando-se às elites nativas ou impondo seus 
prepostos, obedecendo, porém, ao sistema político vigente. Os 
Terêna viram desagregar-se seu sistema político paralelamente 
à ocupação de suas terras e à perda de sua autonomia: a 
situação de Reserva constitui o resultado de seu reagrupamento 
após longo período de dispersão (índios de Buriti, Cap. Vito
rino, Lalima e F. Horta) ou de sua libertação, em suas próprias 
aldeias, depois de haverem sido transformados em cativos de 
fazendeiros vizinhos (índios de Cachoeirinha, !pegue ou Ba
nanal). Quando surgiu a "proteção federal", recobrou-se-lhes 
parte de suas terras, mas não se lhes devolveu sua antiga auto
nomia tribal. A rigor, a dimensão política dos Terêna atuais 
não apresenta aquêle caráter de sistema, capaz de classificá-la, 
por exemplo, como o fizeram Meyer Fortes e Evans Pritchard 
em relação a uma representativa amostra de sociedades 
africanas, em tipos de sistemas políticos definidos. Na 
amostra africana, será interessante evocar, dois tipos foram 
encontrados: um, caracterizado pela centralização do poder, 
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pela máquina administrativa, instituições jurídicas, diferenças de 
riqueza, privilégios e status como função da distribuição de 
poder e autoridade, podendo-se dizer que as sociedades dêste 
primeiro tipo possuem Govêrno; outro, como a contrapartida 
daquele, onde nenhuma daquelas características puderam ser 
encontradas. Comentam os mencionados autores que "Aquêles 
que acham que se deve definir um Estado pela presença de 
instituições governamentais considerarão o primeiro grupo 
Estados primitivos e o segundo sociedades sem Estado" (Fortes 
& E. Pritchard, 1950:5). 

1. Do naati ao "Capitão" 

Pode-se aceitar, mesmo à base de informações fragmen
tárias obtidas bibliogràficamente ou pela pesquisa de campo, 
que o tradicional sistema político Terêna estaria mais próximo 
do primeiro tipo do que do segundo. Vimos no capítulo intro
dutório que a sociedade Terêna era ,estratificada em camadas, 
separadas por barreiras sociais ,e étnicas. Grosso modo, havia 
diferenciação de prestígio social e de riqueza entre as camadas 
naati e waherê, como havia ainda nítida pr·eponderância de 
ambas sôbre os kauti, diferenciados também etnicamente dos 
Terêna-Guaná. A manipulação do poder tribal nas mãos dos 
naati e sua concentração em algumas linhagens, a exemplo do 
que teve lugar entre os Mbayá-Guaikurú, não é uma hipótese 
sem fundamento. Alguns autores, como Steward e Faron, suge
rem que os Guaná e os Mbayá, conjuntamente, chegaram a 
constituir um regime de cacicado (chiefdoms) de muitos modos 
semelhantes aos instituídos nos Andes, América Central, Vene
zuela e Antilhas, todos êles fundados na produção de excedentes 
agrícolas. 1 Sabemos que a união simbiótica dos povos Guaná 
com os Mbayá-Guaikurú ~e dava pela cúpula, i. e., graças ao 
matrimônio entre membros das parentelas dos chefes de um 

(1) Noutro trabalho (R. C. de Oliveira, 1960a, caps. II e III) discutimos 
extensamente o sistema de b1teração tribal que os Mbayá-Guaikurú e os Guaná 
estabeleceram entre si, classificando essas relações de simbióticas (de acôrdo, aliás, 
com Herbert Baldus, 1945 :24). Naquela oportunidade tentávamos estudar os 
mecanismos sociais dessa simbiose, separando, mais do que englobando num único 
sistema social, os Mbayá e os Guaná. O contrário disso fizeram Steward & Faron 
(1959, passim, especialmente págs. 420-423) em seus esforços para classificarem o 
que chamam de chie/ doms da América do Sul. Ver, também, o sentido 2 de 
cacicado em Baldus & Willems, 1939:37. 
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e de outro grupo tribal. Através dos "Grandes Capitães" ou 
"Capitão" Mbayá e de ~eus equivalentes Guaná (os naati), 
acertavam-se as formas de reciprocidade tribal, como a defesa 
dêstes por aquêles em troca do fornecimento de produtos agrí
colas. É irrelevante discutir-se aqui se os Guaná eram ou não 
povos conquistados pelos Mbayá ou se em l?gar da conquista 
havia simplesmente uma alia_nça Mbayá-Guana ( ~om .ª ~e~emo
nia do primeiro) . 2 Isso nao acrescenta nada a ev1denc1a da 
associação pela cúpula, por meio do contrato matrimonial. 3 

Através dêsse expediente se instituicionalizava a autoridade, 
podendo-se dizer que se es·tabelecia um Govêmo centralizado 
com traços de um Estado primitivo. 

Havia, naturalmente, me·canismos institucionalizados ade
quados para promover a ascensão de indivíduos naati à chefia 
tribal. Conseguimos levantar nesse sentido uma genealogia que 
sugere êsse mecanismo. Trata-se da genealogia do "Capitão" 
Vitorino, da Reserva Capitão Vitorino (conhecida também por 
Brejão), nome, aliás, adotado pelo Serviço de Proteção aos 
tndios para nominar o' Pôsto Indígena, em r.econhecimento da 
expressão política dessa verdadeira linhagem dos Vitorino. 
Entr,etanto o atual "Capitão" Vitorino não é um descendente 
patrilinear do primeiro "Capitão", o naati Joaquim Vitorino 
da Silva, pai de sua mãe. O segundo "Capitão" foi Evaristo 
Vitorino, segundo irmão de sua mãe. O terceiro foi João 
José Vitorino, terce~ro irmão de sua mãe. O quarto foi Sílvio 
Vitorino, primo cruzado matrilateral de nosso informante, o 
"Capitão" Francisco Vitorino da Silva, o quinto desta série. 
Esclareça-se que o quarto "Capitão" era filho do primeiro irmão 
da mãe, que apenas não se tornou "Capitão" por haver mor
rido ainda em vida do primeiro "Capitão", seu pai e avô materno 
do atual. Segundo ainda o nosso informante, o quarto "Ca
pitão" não tendo filhos, seu herdeiro de direito seria atual.mente 
o filho do segundo "Capitão"; êste, entretanto, por ser menor 
de idade .. não pôde ocupar a chefia. Perguntando ao nosso infor-

(2) Essa discussão foi feita noutro ~ugar (R. C. de <;>liv~ira, 19~a, cap. II), 
onde era necessário estabelecer a verdadeira natureza da s1mb1ose Guaikurú-Guaná. 

(3) Alguns trechos de Sánchez Labrador são ilustrativos disso. Escreve êle que 
"Até onde pude indagar sôbre a origem dêste seu direito sôbre os Niyololas, como 
êles chamam a tôda nação tudo vai baseado no parentesco, sem que pelas ~rmas 
ou conquistas pretendam domínio . .. " (Labrador, 1910, 11:266). Comenta ainda: 
"Alguns caciques ou capitães Eyguayeguis se casaram a seu modo com cacicas ou 
capitãs guanás" (Labrador, 1910, 1:267) . 
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mante, quinto e atual "Capitão", quem seria seu substituto, 
respondeu que seria seu filho. O diagrama da fig. VII sinte
tiza, gràficamente, o que acabamos de expor. 

<menor ) 

FIG. VII 

A ~nálise da linhagem dos Vitorino permite-nos esboçar 
um ,_modelo do processo de transmissão de chefia na sociedade 
Ter~na. N aturalme~te 9?e nossas considerações têm aqui 
carater meramente hip~tetico, por duas razões: primeira, por
que se trata_ de uma u~1ca genealogia; segunda, porque envolve 
um,a sucessao de c~ef1a que teve lugar num período recente 
~}ia menos de um seculo), quando a estrutura social tradicional 
J~ estava em desagre~ação. Mas é a única genealogia de que 
d1sp~mos e os mecanismos de sucessão por ela revelados são 
con.s1stentes. co~, a te?ria ,,geral das _sociedades de organização 
social. d: tipo havaiano . Ademais, as regras de sucessão 
hereditána de c?ef_ia apresentadas por Baldus, se bem que 
algumas delas co1nc1dam com os nossos dados infelizmente não 
nos puderam servir de base, uma vez que Baldus não forneceu 
os _ da~os e~píricos sôbre os quais construiu sua interpre
taçao. Partindo, então, de nossa análise, chegamos a esta
belecer os _se~uintes mecanismos, numerados de acôrdo com o 
~rau de p~1ondade na sucessão: 1 ) transmissão da chefia em 
ilnha vertical, através da filiação e obedecendo ao critério de 
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idade relativa dos descende'ltes, com prioridade dos mais velhos; 
filhos dos filhos (homens) têm prioridade sôbre os filhos das 
filhas (obedecendo-se sempre, secundàriamente, ao critério de 
idade relativa) ; 2) transmissão da chefia em linha horizontal, 
através do grupo de sibling, também obedecendo ao critério de 
idade relativa; os irmãos consangüíneos têm prioridade sôbre os 
irmãos classificatórios (obedecendo sempre, secundàriamente, 
ao critério de idade relativa). 

Vamos transpor a genealogia em pauta para a terminologia 
de parentesco Terêna. Na sucessão do primeiro "Capitão" 
para o segundo, verificou-se a obediência do primeiro meca
nismo ou da l.ª regra por nós enunciada; a relação sucessória 
foi de um zaá ao seu djê-a; foi, entretanto, ao djê-a mais velho 
a quem coube a chefia. (Contou nosso informante que o se
gundo "Capitão" teve um irmão mais velho que faleceu ainda 
em vida do pai, o primeiro "Capitão"; caso não falecesse -
disse-nos - seria êle o sucessor). Já para a sucessão do 
segundo "Capitão", o mecanismo pôsto em operação foi aquêle 
constante da 2.ª regra, i. e., a obediência da linha horizontal 
(colateralidade) : tendo êsse segundo "Capitão" apenas um 
filho, ainda criança, seu sucessor foi seu irmão mais môço 
( andi, na terminologia Terêna); êste irmão, portanto o terceiro 
"Capitão", tratava o seu irmão mais velho pelo vocativo res
peitoso de enjovi, categoria de idade relativa inerente ao sistema 
de parentesco tribal. Sem descendência direta e sem colaterais 
(m·embros de seu grupo de sibling), o terceiro "Capitão" teve 
por sucessor o seu filho classificatório (seu djê-a), precisamente 
o filho de seu falecido irmão, primeiro herdeiro, mas morto 
ainda em vida do pai, o primeiro "Capitão". O quarto "Ca
pitão", sem filhos, teve por herdeiro o seu irmão classifica tório 
(seu enjovi), o mais velho de seu grupo de sibling,· o filho do 
segundo "Capitão" - conforme pode-se ver pelo diagrama 
genealógico - continuava menor de idade, rapaz de menos de 
vinte anos que era na época da sucessão. Quando entrevistamos 
o atual "Capitão" ( 1955), êle já contava 30 anos de chefia; 
um longo período, comparado com os curtos períodos de mando 
dos terceiro e quarto "Capitães". 

Entretanto nem sempre a sucessão do chefe era realizada 
de conformidade a regras fixas ou de acôrdo com mecanismos 
estruturados. A linha sucessória muitas vêzes sofria alterações 
diante de eventualidades, tais como a inadaptabilidade pessoal 
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ao cargo por parte do sucessor de direito. A próppa sucessão 
do atual "Capitão" Vitorino está colocada nesses têrmos. Entre 
seus dois filhos, disse-nos que o escolhido será o mais môço 
porque o mais velho - as palavras são suas - "não tem juízo 
perfeito". Também a suc~ssão do "Capitão" de Cachoeirinha 
teve de obedecer o arranjos organizatórios. Refiro-me à ascen
são do "Capitão" Timóteo e, antes dêle, do "Capitão" Vitorino, 
homônimo dos da linhagem que até hoje se mantém no poder 
em Brejão. Evoquemos, inicialmente, a sucessão do "Capitão" 
~itorino de C~choeirinha como o primeiro exemplo de que 
dispomos para ilustrar a desmoralização da instituição tribal da 
herança de chefia. A linhagem que o antecedeu foi a do 
"Capitão" Polidoro, cuja sucessão parece ter tido lugar num 
ambiente eivado de conflitos entre membros da própria paren
tela. Esse primeiro Polidoro teria sido morto por feitiçaria 
(segundo algumas versões colhidas na aldeia) por seu sucessor 
Benedito Polidoro, seu irmão classificatório. O "Capitão" 
Benedito Polidoro era também koixomuneti, conhecido como 
feitic~iro e temido por suas brµxarias, que o caracterizavam 
mais do que suas curas; por êsse motivo, e apesar de haver 
sido nomeado "Capitão" por Rondon, em 1904, foi assassinado 
por índios de Bananal, em plena estrada, que vingavam um 
parente morto por suas feitiçarias. Terminou aí o mando da 
linhagem dos Polidoro, embora existissem filhos classificatórios 
do morto e filhos verdadeiros do primeiro "Capitão", sendo que 
um dêles vive até hoje em Cachoeirinha, o naati José Polidoro. 
Mas não terminaria o poder da parentela dos Polidoro, uma vez 
que entre êles e o nôvo "Capitão" havia um parentesco por 
afinidade ou classificatório que, infelizmente, não foi possível 
determinar. 

A ascensão do "Capitão" Vitorino é um tema controver
tido na aldeia. As versões variam. Umas mostram-no um 
~ut~ntico ~der indígena; outras, um preposto do Inspetor de 
Ind1os da epoca. A verdade é que sua ascensão foi devida a 
fatôres outros que aquêles normalmente vigentes na ordem 
tribal. Fundindo-se as versões mais verazes, teríamos no "Ca
pitão" Vitorino de Cachoeirinha uma figura política cujo pres
tígio na comunidade teria sido sàbiamente aproveitado pelo 
S. P. 1., que lhe conferiu um título e um relativo poder, capaz 
de transformá-lo num eficiente colaborador da ação federal na 
Reserva. O prestígio dêsse Terêna era indiscutível, sobretudo 
se considerarmos como índice disso o fato de possuir quatro 
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mulheres ~ de perder a chefia ao tentar a quinta. A poligamia 
não-sororalt;~a pouco freqüe!'~e na so~iedade i:erêna e sOme?!º 
um home~ 'de grande prest1g10 podena organizar uma fam1ha 
com várias e~pôsas. Pelo menos essa foi a explicação que nos 
deu o "Capitão" Timóteo, como informante dês se caso de seu 
antecessor, "Capitão" Vitorino. Eis o depoimento de n?sso 
informante: "O 'Capitão' Vitorino inventou de beber e tinha 
quatro mulheres e queria mais uma mulher. O pai da môça 
não queria dar a filha. Daí o finado 'Capitão' Vitorino mandou 
o José Polidoro (o "Capitão" lança mão de seus parentes -
RCO) bater no velho, enquanto ficava em casa. . . O seu 
Werneck (Encarregado do Pôsto Indígena - RCO) mandou 
buscar o 'Capitão' Vitorino que estava bêbado e dizia nada 
saber. Aí, o Coronel Horta Barbosa (Chefe da Inspetoria -
RCO) mandou êle embora. Ele pediu, e deixaram êle ficar na 
roça, doente, tuberculoso, até morrer. Quando êle morreu, eu 
já era 'Capitão'." Com a destituição do "Capitão" Vitorino e 
a nomeação do "Capitão" Timóteo, encerrar-se-ia de vez O· 

poder de uma antiga parentela naati e o grupo local de Bookoti 
- como se chama o núcleo fundador da comunidade de Cacho
eirinha - entraria num nôvo ciclo político: 1) a "situação de 
camada" cessaria de ser um requisito à chefia, pois o nôvo 
"Capitão" era um waherê; 2) os tradicionais m_eca.~ismos de 
ascensão, inerentes ao processo de herança de chefia, Jª bastante 
desmoralizados quando da sucessão anterior, deixavam defini
tivamente de operar; 3) intervenção clara do Pôsto Indígena, 
sem mais procurar escamotear as regras da sucessão, como era 
habitual desde a constituição das Reservas. 

Nessa intervenção, o S. P. 1. parece haver tentado inter-
pretar o processo sucessório tendo por .base in~ormações .frag
mentárias e discutíveis sôbre a cultura tnbal. Cnou-se, assim, o 
Conselho da aldeia, composto pelos anciões e seus mais antigos 
moradores incumbido de escolher ou eleger o sucessor do ' . 
"Capitão" Vitorino. Foram ignorados quaisquer mecarusmos 
que se fundassem no parentesco ou no sistema de camadas, 
certos que estavam os funcionários do S. P. 1. ~a existênci~ . de 
uma gerontocracia Terêna, absoluta no sistema pohtico 
tribal. s Por outro lado, deve-se reconhecer, a instituição do 

(5) Os dados não nos autorizam a afirmar a institu~ionalizaçã? do poder, 
nem mesmo do prestígio dos velhos através de um coleg1ado - amda que de 
indivíduos naati semelhante a um "conselho" e vigente na antiga estrutura social. 
É de se crer que os velhos naati desfrutassem um relativo poder e ponderável 
prestígio, porque dessa camada eram recrutados os chefes. 
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conselho indígena vem-se constituindo num recurso usado pelo 
S. P. 1. em relação a outras tribos do territóri brasileiro, 
sempre que sente ser o conselho um instrumento ll'fgal adequado 
para sua ação protetora. Contudo, não é sempre que êsse 
conselho subsiste, depois de criado. Em Cachoeirinha - como 
nas demais aldeias Terêna onde êle chegou a ser instituído -
sua duração foi fugaz. Com a morte do "Capitão" Timóteo, 
ocorrida em 1958, a comunidade de Cachoeirinha não con
seguiu chegar a um acôrdo sôbre a sucessão. Os remanescentes 
do conselho que haviam elegido o falecido Timóteo para 
"Capitão" (seis indivíduos, dos dez que o compunham) não 
foram sequer convocados pelo Encarregado do Pôsto para, 
reunidos, deliberarem sôbre a sucessão. Em 1960 iríamos, 
assim, encontrar a comun~dade em plena crise de autoridade 
tribal; e pudemos surpreender, então, uma luta surda em seu 
interior, voltada para reinstaurar, ao menos simbolicamente, o 
poder tribal. 

2. A Luta pelo Poder 

O esvaziamento da autoridade tribal, como fato corrente 
em tôdas as Reservas Terêna, teria de deslocar a tônica política: 
de um comportamento relativamente regulado por instituições 
tribais para um comportamento livre de peias institucionais, 
imprevisto e, em muitos casos, aventureiro. Alteravam-se, 
assim, as linhas de ação política em proveito da autoridade 
alienígena, representada localmente pelo Encarregado do Pôsto. 
Bste não precisaria mais buscar apoio naquelas parentelas tra
dicionalmente ocupantes da chefia, nem mesmo em pessoas de 
comprovada liderança no seio da comunidade, como fôra, no 
caso de Cachoeirinha, o "Capitão" Timóteo, talvez o último 
lider Terêna autêntico, investido na chefia pelo Serviço de 
Proteção aos índios. A nova conjuntura, desmoralizando a 
chefia tribal, facultava ao Encarregado inclusive não reconhecê
la, como soem ser atualmente as situações de Cachoeirinha, 
Francisco Horta, Lalima e, caminhando para isso, Buriti. A 
primeira não tem "Capitão", mas a luta pelo poder está acesa, 
envolvendo algumas das personalidades indígenas mais influ
entes da comunidade: o Ciríaco Júlio, "Tenente" da "polícia 
indígena" (grupo inventado pelo S. P. 1. para apoio ao Encarre
gado e para policiamento dos bailes realizados na Reserva) ; o 
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Faustino S-1vador, um migrante de Lalima, filho de pai Layano 
e mãe Terê\a, e koixomuneti de pequeno prestígio, se bem que 
tente afirmaf>:-se pollticamente na comunidade jogando com seu 
poder mágic<l-religioso: finalmente, o terceiro candidato e o 
preferido da cqmunidade, Emílio Polidoro - membro da linha
gem dos Polidoto e marido da filha da irmã do finado "Capitão" 
Timóteo. Enquapto os dois primeiros candidatos não contam 
com a simpatia das parentelas mais tradicionais de Cachoei
rinha (o primeiro antipatizado por ser "policial" violento e 
por ser filho de um dos koixomuneti mais odiado em tôdas as 
aldeias Terêna; o segundo, por ser considerado gente de fora, 
e, nesse sentido, só apoiado pelos moradores do "bairro" de 
Cachoeirinha, denominado Capão, habitado majoritàriamente 
por egressos de Lalima), o último tem a seu favor ser pessoa 
de grande influência na -comunidade por seu equilíbrio emo
cional e bom senso nas decisões, além de ser por direito -
considerando os mecanismos sucessórias tradicionais - o her
deiro da chefia, direito êste escamoteado no passado pelo S. P. 1. 
e, ao que tudo indica, direito que continuará a ser desrespeitado 
pela autoridade alienígena, efetivamente no poder. 

Em Francisco Horta, Reserva multitribal, os Kayoá
Guaraní e os Terêna possuíam até 1958, aproximadamente, 
um "Capitão" para cada comunidade tribal: os Kayoá 
tinham um, os Terêna outro. Nesse ano, devido a dificuldades 
administr.ativas internas, o Encarregado do Pôsto decidiu fôsse 
eleito apenas. um "Capitão". Realizada a eleição, a vitória de 
um (infelizmente não conseguimos saber qual o vencedor, in
formados que fomos dêsse fato quando estávamos em Buriti) 
teria naturalmente de levar a um desequilíbrio na política inter
na da Reserva, inclusive com reflexos na população regional 
de Dourados. O candidato e ex-"Capitão" perdedor foi, ao 
que parece, amparado pela opinião pública citadina, cujo jor
nal empreendeu uma campanha contra o Encarregado do 
Pôsto, levando-o a licenciar-se do cargo até "as coisas se acer
tarem" - como nos declarou o Encarregado de Buriti, nosso 
inf armante. Na prática, Francis-co Horta ficou sem "Capitão", 
porquanto o seu Encarregado, pressionado pela campanha, 
acabou por não reconhecer o resultado da eleição. 

Entretanto êsse5 acon~~cimentos não iriam servir de exem
plo ao mencionado Encarregado de Buriti, que tencionava fazer 
igual eleição em sua Reserva, explicando que assim o desejava 
porque três "Capitães" eram demais para uma população tão 
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7 
reduzida. Realmente, em têrmos aritméticos, isso é verdade; 
mas, sociolõgicamente, poder-se-ia dizer que cada "Capitão" 
representava um agrupamento diferente, localizada em área de 
identificação precisa na Reserva. Havia Buriti propriamente 
dito, como o núcleo mais antigo da comunidade e onde se lo
calizava o Pôsto Indígena; havia o lugar chamado Córrego do 
Meio, com um "Capitão" nomeado pelo Encarregado, após 
destituir o anterior por êste haver brigado na comunidade (o 
nôvo "Capitão" era filho classificatório do antigo) ; Agua Azul 
é o nome da terceira concentração populacional na Reserva e 
tem de característico ser composta por famílias protestantes, 
lideradas por seu "Capitão", Benedito Reginaldo, homem de 
oitenta anos de idade. Tramava-se, em 1958, a liquidação des
sa chefia tríplice, com a centralização da autoridade numa só 
pessoa (ao que parece, no "Capitão" Figueiredo, do núcleo 
mais antigo), capaz de ser melhor manipulada pelo verdadeiro 
poder na Reserva, o do Encarregado do Pôsto . 

Em Lalima, outra Reserva multitribal, a situação é bem 
diferente das descritas acima. Não possui "Capitão". O ho
mem de maior prestígio na comunidade, conhecido por Minis
tro, é um neobrasileiro (de ascendência indígena distante e 
indeterminada), ex-pistoleiro de um fazendeiro do Sul de Mato 
Grosso, e morador da aldeia há quase trinta anos. Sua capa
cidade empresarial - a que nos referimos no capítulo III -, 
a par de sua vigorosa personalidade, tornou-o líder da comu
nidade indígena. Foi nomeado, pelo Encarregado do Pôsto, 
"Tenente" da "Polícia Indígena", fato êsse que - segundo 
nossos inf armantes - tem assegurado a Lalima um longo pe
ríodo de tranqüilidade interna. Ao que par·ece, ninguém lhe 
disputa a liderança e, não sendo índio, Ministro não pode efeti
vamente reivindicar a chefia ostensiva da aldeia, o que coloca 
o Encarregado numa côruoda situação de verdadeiro fazendeiro, 
possuidor de eficiente capataz. Como se pode verificar, o sis
tema adotado pelo S.P .1. para melhor administrar as Reservas 
Indígenas pouco difere dos regimes autoritários implantados 
nas grandes fazendas do interior do País, caracterizados pelo 
grande poder de um "patrão", apoiado numa fôrça policial por 
êle organizada e mantida. As diferenças seriam de pormenor, 
mas estruturalmente o sistema seria o mesmo. 

Se o papel da "polícia indígena" na esfera da administra
ção da Reserva dispensa maiores considerações, dada a clareza 
dessas funções, o mesmo não se pode dizer do papel que ela 
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desempenha no seio da comunidade indígena. Pode-se dizer 
que tôdas as Reservas possuem sua "polícia indígena". E o 
recrutamento de seus membros é sempre feito segundo o crité
rio de confiança pessoal que êstes venham a desfrutar junto ao 
"Tenente" e ao Encarregado do Pôsto. Em algu.mas aldeias, 
como Cachoeirinha, o "Tenente" está em nítida oposição ao 
"Capitão" e, por êsse motivo, tende a organizar seus homens 
à base de fidelidade pessoal, muitas vêzes servindo-se de ad
versários políticos do -"Capitão" ou de seus inimigos pessoais; 
basta para tanto que os membros dessa "polícia" não sejam 
vetados pelo Encarregado. Nessa aldeia pude obvervar o cons
trangimento de dois índios convidados pelo "Tenente" para 
comporem sua "polícia", uma vez que eram amigos também do 
"Capitão". Mas o maior obstáculo ao recrutamento de mem
bros para a "polícia indígena" é o re·ceio dos recrutados em 
se verem antipatizados pela comunidade e nela ganharem ini
migos inevitáveis: as grandes inimizades, que perduram geral
mente por muito tempo, decorrem das intervenções da "polícia" 
nos bailes realizados na Reserva. A tarefa de impor a ordem, 
entre grupos de pessoas tocadas pela bebida, é conseguida, via 
de regra, por meio de surras tremendas dadas em quantos per
turbam a festa. Porém, afora essa atuação, a "polícia indígena" 
raramente chega a ser manipulada pelo "Tenente" para fins de 
política interna, ou para a solução de seus problemas pessoais, 
pois não encontraria apoio na comunidade; e quando isso acon
tece há semp~e a ameaça de punição por parte do Encarregado. 
~ste, sim, é o virtual chefe dêsse grupo coercitivo e disciplina
dor: serve-se da "polícia indígena" para mandar buscar em seus 
ranchos índios contraventores e para prendê-los em cadeias 
rudimentares junto ao próprio Pôsto, ou para dêles exigir ser
viços punitivos ou, ainda, com a finalidade de ressarcir a vítima 
e su~ família; .essa última modalidade é a que apresenta a maior 
utilidade para a população, uma vez que vai além do mero cor
retivo disciplinar, transformando-o num instrumento relativa
mente eficiente para a manutenção da família da vítima; o 
agressor quase sempre inutiliza por algum tempo o outro, 
impedindo-o de sustentar sua família; o S.P .1., então, transfere 
para êle essa tarefa durante o período que se fizer necessário. 
Finalmente, a "polícia indígena" cuida de impedir a livre ação 
dos regionais que procuram participar das festas na aldeia, 
bailes ou jogos esportivos, freqüentemente com objetivos de 
perturbar a ordem na Reserva. Houve época, em Bananal e em 
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Ipegue, aldeias possuidoras das polícias mais bem organizadas, 
em que tiveram lugar numerosos dêsses conflitos, levando a 
pior os regionais. Sua ação, contudo, restringia-se unicamente 
à Reserva, jamais transcendendo seus limites. 

A luta pelo poder nem sempre envolve participantes iso
lados, desvinculados de grupos ou "partidos", buscando indivi
dualmente a chefia da comunidade. Na análise de Cachoeirinha 
vimos, por exemplo, que dois dos candidatos a "Capitão" 
(Emílio Polidoro e Faustino Salvador) representavam grupos 
diferentes da população, enquanto o terceiro ( Ciríaco Júlio) 
era o que se poderia chamar um "livre-atirador". Mas nas 
aldeias divididas em grupos religiosos diferentes, cada um dêsses 
grupos acabava por ter em seu próprio líder o candidato natu
ral à chefia. E, em tôdas as aldeias onde o proselitismo evan
gélico alcançou algum êxito, isso ocorreu. Buriti é um bom 
exemplo, como também o é Francisco Horta, tendo esta a 
peculiaridade de ser uma aldeia multitribal e constituírem os 
Terêna uma unidade religiosa, protestante. Em Limão Verde 
parece que a situação é equivalente, como nos indicam as frag
mentárias informações obtidas através de seu Encarregado-iti
nerante (Limão Verde não possuía até 1960 um funcionário 
federal residente) e de moradores por nós encontrados ao acaso 
em outras aldeias ou em cidades. Em Passarinho e Moreira, 
embora sejam tradicionalmente aldeias diferentes, tornou-se 
improvável uma futura unificação ,entre ambas - o que seria 
desejável ao S.P.I., pelo fato de se localizarem numa única 
Reserva: a conversão da população de Moreira em protestantes 
ou "crentes" criou tal ordem de antagonismos com os morado
res de Passarinho que, enquanto êles persistir·em, será imprati
cável qualquer plano dêsse teor. Em tôdas essas aldeias, os 
grupos religiosos constituíram verdadeiros "partidos políticos", 
o que nos permite tratar seus respectivos comportamentos mais 
numa esfera política do que religiosa. Mas em nenhuma delas 
os grupos religiosos estiveram tão marcados por ambições polí
ticas como em Bananal e em sua aldeia vizinha, lpegue. 

O caso de Bananal, sobretudo, exige uma análise mais 
detida. Sua história é a mais antiga no que tange ao proseli
tismo evangélico. A penetração protestante deu-se a partir de 
1917, quando a lnland South America Missionary Union se 
instalou na aldeia, tendo à frente o missionário inglês Alexander 
Rattray-Hay que, mais tarde, viria a publicar dois livros sôbre 
os Terêna, Saints and Savages e The Indians of South America 
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and the Gospel, nos quais retrata, a seu modo, o conflito entr,e 
a missão e o Serviço de Proteção aos índios, e dá algumas 
informações de caráter etnográfico. A instalação do .missioná
rio na Reserva resultou numa verdadeira cisão da comunidade, 
sobretudo a partir do momento da conversão do "Capitão" 
Marcolino Wollily ao credo evangélico. Marcolino havia sido 
nomeado "Capitão", em 1915, pelo S.P.I., por nêle reconhecer 
o líder da comunidade e seu permanente defensor "contra 
as exigências dos fazendeiros vizinhos" (Altenfelder Silva, 
1949:285). A situação que em 1955/ 58 encontramos em Bu
riti, com o antagonismo entre protestantes e católicos e entre 
protestantes e a administração do Pôsto Indígena, teve lugar 
quarenta anos antes em Bananal e em proporções muito 
maiores. Resultou, inicialmente, na expulsão do missionário das 
terras da Reserva, em 1920, com sua mudança para as proxi
midades. "Como a luta continuasse ainda no mês de maio de 
1920 - conta Rattray-Hay - o Presidente da Câmara de 
Aquidauana, um fazendeiro rico, que deu ao l.S.A.M.U. o terre
no no qual as casas da missão foram construídas, bem fora da 
R·eserva de fndios, mandou t·elegrama ao Diretor do S.P .1. no 
Rio pedindo-lhe que tomasse medidas para parar a perseguição 
que está sendo feita contra os missionários" .6 Os atritos se 
sucederam até a saída definitiva da mencionada missão da área 
Terêna. Por êsse tempo, contudo, a luta já estava transferida 
para os próprios membros da comunidade indígena. Os cren
tes, lideradas por Marcolino, compuseram um grupo inovador 
coeso, seja pela crítica sistemática à administração do Pôsto, 
seja pela atitude corretiva com relação aos seus patrícios, en
sinando-lhes a não beber cachaça, a não dançar e a freqüentar 
os cultos. Era de S·e esperar que a reação dos Terêna identifi
cados como católicos (identificação equivalente a não-crente) 
teria de ser apoiada pelo Encarregado do Pôsto, que se sentia 
atacado e permanentemente desconsiderado pela comunidade 
protestante. Afinal de contas, os crentes eram, a seu modo, os 
revolucionários da aldeia: insuflados pelo missionário, defen
diam uma autodeterminação que significava liberdade de culto; 
a rigor, significava liberdade de ação do missionário dentro da 

(6) Rattray-Hay, Saints and Savages, pág. 83. ~s~ precedente orient~ria os 
futuros missionários de Buriti no sentido de conseguir um terreno contiguo à 
Reserva, precisamente ao~ lado. de Agua Azul~ onde insta.larian;i, su~ _ m,~ssão e .de 
onde assistiriam os Terena hderados pelo hder convertido, Cap1tao Benedito 
Reginaldo. 
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Res·erva. ~sse fato, parece-nos, é que era inadmissível para o 
Encarregado, pois via no missionário um desdobramento de 
autoridade na Reserva. 

Cinco anos depois, em 1925, missionários norte-america
nos da South American lndian Mission retomaram as atividades, 
estabelecendo-se na própria aldeia e conservando a antiga sede 
da missão na povoação de Taunay. 7 O retôrno da atividade 
missionária alienígena serviria para acirrar mais ainda o conflito 
entre a chefia tribal e o Pôsto Indígena, e concorreu para 
aumentar a instabilidade social no âmbito da comunidade 
indígena. "Em 1933 - escreve Altenfelder - Marcolino Wol
lily foi prêso e destituído do pôsto de capitão da aldeia, s,ob a 
acusação de fomentar uma revolta contra o S.P.I. Tentou-se 
um sistema de triunvirato, onde se faziam representar três cor
rentes dominantes na aldeia: os protestantes, os não-protestan
tes (ou católicos) e o S. P. 1. Mas o sistema não se demonstrou 
operante, e um ano depois Marcolino foi restabelecido na chefia 
dos índios" (Altenfelder Silva, 1949:285). Marcolino perma
neceria na chefia até 1946, quando novos atritos o levaram a 
abandonar a aldeia e a se retirar para o lugar que viria a ser 
mais tarde União. 8 A tensão entre os grupos político-reli
giosos continuaria, como também persistiria o antagonismo 
entre os crentes e o Pôsto Indígena.· Em 1955 e 1957 pudemos 
observar algumas situações e reconstruir outras, tôdas bastante 
expressivas dessa conjuntura política. Verificamos que o com
portamento do Terêna, fôsse êle crente ou católico, via de regra 
obedecia a compulsões de caráter essencialmente político, ape
nas racionalizadas em têrmos r·eligiosos. Vimos indivíduos (e 
muitas vêzes famílias inteiras) mudarem de "crença" imediata
mente após uma briga ou uma discussão com o líder de seu 
grupo, como meio de demonstrar seu não-reconhecim·ento de 
uma liderança até então aceita e seguida: mudar de crença 
significaria expressamente mudar de partido. Essa atitude 
muitas vêzes era levada às últimas conseqüências, como a de 

(7) A lnlond South Americon M issionary Union era uma entidade anglo
norte-americana que teve uma existência muito curta, de menos de dez anos. 
Cindida em dois grupos, tomou as seguintes denominações: New Testament Gospel 
Union, congregando o grupo inglês; e South American lndian Mission, represen
tativa do grupo norte-americano - que prosseguiu no proselitismo religioso dos 
Terêna. 

(8) Os Wollily venderam seu gado e compraram um lote de 73 hectares, 
onde fundaram, meses depois, em 1947, a Escola Evangélica União, passando 
a constituir o primeiro grupo protestante indígena com autonomia diante do 
S. P. 1. e da Missão norte-americana. (Cf. R . C. de Oliveira, 1960a:78-80). 
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retirar os filhos da escola do Pôsto ou retirá-los da escola da 
Missão, dependendo do "partido político" dos pais. A verdade 
é que a auto-identificação religiosa nesses Terêna, divididos em 
grupos antagônicos, tem um componente político indisfarçável, 
como acreditamos haver demonstrado. 

3. O Terêna na Política Regional 

A participação dos Terêna na política regional é propor
cional à proximidade que suas aldeias guardam em relação aos 
centros urbanos. 1!stes são os centros políticos por excelência: 
nêles estão a justiça eleitoral, as câmaras municipais e os 
políticos; raro é o fazendeiro ou líder rural que não possua uma 
residência na cidade, seja ela Campo Grande, Aquidauana, Mi
randa, Dourados ou Nioaque. É nas cidades que se articulam 
os planos de arregimentação do eleitorado, no qual se incluem 
os Terêna. Seu papel político pràticamente começa e acaba 
como eleitor, sem desfrutar jamais a condição de elegível. 
Mesmo nessa categoria unilateral de eleitor, o Terêna de Reser
va nunca se constitui em clientela a ser beneficiada por admi
nistrações interessadas em contemplá-lo com melhoramentos ou 
serviços, quer melhoramentos em suas Reservas (algumas vêzes 
o Encarregado do Pôsto solicitou tratores à Prefeitura para 
construção de açudes), quer serviços na cidade, sobretudo ser
viços médico-sanitários, capazes de atendê-lo quando vai à ci
dade em busca do que no Pôsto Indígena não logrou conseguir. 
O Terêna é procurado às vésperas de eleições, e sua arregi
mentação não é muito diferente do que ocorre em colônias de 
fazendas: são enviados caminhões para transporte e são dados 
vales para serem descontados no comércio urbano, em casas 
ligadas ao partido político arr·egimentador. Apenas aquelas 
aldeias, como Passarinho e Moreira, chegam a participar mais 
intensamente da política, uma vez que são comunidades pràti
camente urbanas, dada a contigüidade com a cidade; União e 
Aldeinha (desta falaremos extensamente na segunda parte dêste 
livro), aldeias não-localizadas em Reservas, mas situadas muito 
próximas (União) ou mesmo dentro (Aldeinha) de cidades, 
também chegam a viver de forma mais plena o clima político 
que precede as eleições. Embora não pudéssemos observar, 
contam-nos que a comunidade Terêna da Reserva de Francisco 
Horta também fica tôda alvoroçada durante o período pré-elei-
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toral, participando interessadamente na política de Dourados. 
f:sse é o quadro geral; contudo, devemos fazer algumas 
distinções . 

Em primeiro lugar, devem-0s considerar, comparativamen
te, os Terêna de Reserva e os Terêna aldeados em terras 
próprias. Há entre êles ligeiras diferenças, mas de relevante 
significação sociológica: se os primeiros são excluídos das "van
tagens" de ser eleitor ou do direito de ser eleito, os segundos 
não o são, ao menos na mesma proporção. Aldeinha, poste
riormente às eleições de 1955, teve construída sua escola pela 
municipalidade, como retribuição do Prefeito Salusteo Areas, 
do PSP, eleito por pequena margem de votos que foram atri
buídos aos Terêna, alistados em sua campanha. E União teve 
seu líder, Patrício Wollily, filho do falecido Marcolino, candi
dato a vereador do Município de Miranda, pela União Demo
crática Nacional; seu prestígio entre os índios de Moreira e 
entre a população rural (pequenos sitiantes e colonos) circun
vizinha à sua aldeia, advindo da atuação da Escola Evangélica 
Indígena de União, 9 tornou-o um bom candidato, com gran
des possibilidades de colhêr votos também entre os citadinos, 
membros da comunidade protestant~ de Miranda; esta comu
nidade teria assim seu candidato, ainda que índio. Soubemos 
posteriormente que tal candidatura não vingou, havendo o refe
rido Terêna desistido de se candidatar. 1° Contudo, isso não 
esconde o maior grau de participação na política regional dos 
Terêna das chamadas aldeias independentes; por não terem o 
Serviço de Proteção aos t ndios como mediação entre êles e 
a sociedade nacional, são naturalmente mais efetivos em sua 

(9) Transcrevemos aqui, à guisa de informação, o seguinte trecho de O Pro
cesso de Assimilação dos Terêna: "Contou-nos o filho do líder principal, Patrício 
Lily ou Wollily ( ... ) que a 20 de novembro daquele ano (1946) as famílias se 
instalaram naquelas terras e lá fundaram, meses depois, em 1947, a 'Escola Evan
gélica União' . Em 1948, o informante foi estudar no 'Instituto Bíblico Eduardo 
Lany' em !vlinas Gerais, onde permaneceu quatro anos, três dos quais em curso 
regul~r para formar-se evangélico e um ano dedicado a um curso de professor 
rural. Esclareceu-nos, com visível satisfação, que foi o primeiro índio a ir estudar 
naquele Instituto Norte-Americano da Missão Presbiteriana - e que a êle se seguiu 
outro Terêna, Hermes Baltazar, hoje seu melhor colaborador na escola da aldeia. 
Na proporção em que crescia a escola, desenvolvia-se a aldeia, pois não apenas 
para índios ela servia, mas também para a população neobrasileira circunvizinha. 
Com a construção do segundo prédio escolar, em 1951, a comunidade passou a 
contar com dependências suficientes para manter um curso primário completo. O 
mercado de alunos para a 'Escola Evangélica União' abrange as crianças neobrasi
leiras, filhas de pequenos sitiantes 'crentes' (como assim são chamados os evangé
licos), os Tcrêna de Moreira, formada quase que exclusivamente por 'crentes' ( ... ) 
bem como as crianças da própria aldeia União, ao tempo de nossa visita 
com cêrca de dez famílias e correspondente número de casas" (págs. 78-79). 

(10) Cf. R. C. de Oliveira, 1960a:l37-139, nota (206) inclusive. 
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ação reivindicatória junto aos podêres estadual e municipa}, ao 
mesmo tempo que se creditam mais do que os de Reserva JUnt.o 
aos candidatos a postos eletivos, uma vez que podem ser mais 
bem "trabalhados" pelos partidos políticos. 

Em segundo lugar, nessa série de distinções que estamos 
fazendo com relação ao quadro geral em que se insere o .c~~
portamento político do Terêna, cabe consid~rar o pape~ 1n1b1-
dor desempenhado pelo Serviço de Proteçao aos lnd1os no 
tocante à participação indígena na política regional. O S.P .I. 
decidiu - ou em nome da Diretoria Central decidiu a Inspe
toria R·egional de Campo Grançle - que os índios estava~ 
proibidos de votar, face à sua condição de menor perante a Let. 
Essa decisão estaria fundamentada nas seguintes alegações: 1) 
intromissão intolerável dos partidos políticos na vida das Re
servas, com perigo de tumultuar o sistema comunitário; 2) 
participação excessiva de alguns Encarregados de Postos na po
lítica partidária, aliciando eleitores "de ~abresto" para ~~us 
candidatos, e expondo o S.P.I. a um poss1vel desgaste pohhco 
na região. Ora, essas alegações - se bem que aparentemente 
sensatas do ponto de vista de uma tática adotada ~el<;> órgão 
protetor - deixavam de considerar o aspecto pnnc1pal do 
problema da participação indígena na sociedade ~acio~al,. qual 
seja o de proporcionar a integração das populaçoes tnba1s na 
ordem nacional por todos os meios, inclusive através da polí
tica, desde que a participação se dê livremente. Em outras 
palavras, tratar-se-ia de considerar o estatuto prot~t?r como '!m 
instrumento de social engzneering, devotado a fac1htar essa in
tegração e não a coibi-la. A participação política dos Terêna, 
partidária que f ôsse, deveriGt ser considerada em têrmos de u~ 
"risco calculado", próprio do jôgo democrático - no qu~l Jª 
poderiam os índios (que o desejassem) ser adestrados," ainda 
que essa democracia :Jão se . ~onfigurasse em to~a a 
sua plenitude (como pudemos venficar com a observaç~o de 
práticas políticas paternalist~s inere~te~ à. ação dos part~dos). 
Essas reflexões ganham maior cons1stenc1a quando considera
mos os efeitos desastrosos da mencionada decisão junto à po
pulação indígena. Ao serem infor~ados dessa proibição, os 
Encarregados tiveram de recolher tltulos de eleitor em suas 
aldeias (só em Cachoeirinha, 39 eleitores), muitas vêzes valen
do-se de ameaças àqueles que teimavam em não atender. Os 
que se mantiveram na posse de ... s~us títulos, e seguiram para a 
cidade a fim de votar, foram praticamente caçados pelo Encar-
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regado: vimos o Encarregado de Cachoeirinha percorrer as 
ruas de Miranda à procura de índios eleitores para obrigá-los 
a obedecer a "ordem da Inspetoria"; não só interveio no com
portamento político dos Terêna de Cachoeirinha, mas também 
no dos de Passarinho, Moreira e Lalima, que votavam naquela 
cidade; livres de fiscalização estiveram somente os de União, 
considerados índios independentes da proteção oficial. Nessa 
ocasião pudemos constatar a unânim·e reação dêsses Terêna 
eleitores contra o que sentiam constituir uma violenta discrimi
nação, mais grave e dolorosa pelo fato de quem a executava ser 
exatamente aquela instituição que deveria defendê-los de quais
quer discriminações, mas que, paradoxalmente, tomava uma 
atitude contrária, de muitas maneiras semelhante à adotada, 
habitualmente, pela população regional: a de sempre fazê-los 
sentirem-se gente diferente e inferior, classificada pelo epíteto 
de "bugre". Por outro lado, soubemos que em Aquidauana os 
Terêna de Aldeinha e de Limão Verde não foram incomodados 
por funcionários do S.P .1.: os da primeira por pertencerem à 
categoria de "índios independentes"; os da segunda por sua 
condição, eventual, de índios semi-assistidos, face à situação 
peculiar de Limão Verde, na época uma aldeia com Pôsto (de 
funcionamento precário) e em terras devolutas. 

O terceiro aspecto a ser considerado, diferenciador do 
quadro político, prende-se ao grau variável de atuação político
partidária dos Encarregados dos Postos e dos capitães indíge
nas em suas comunidades. Ambos procuram aliciar eleitores 
para seus candidatos, valendo-se do prestígio que desfrutam em 
diferentes órbitas de ação: o Encarregado, apoiando-se em sua 
autoridade de tipo paternalista; o "Capitão", numa autoridade 
emanada bàsicamente de sua posição de chefe de parentela 
(restrita, assim, à sua parentela) e, secundàriamente, na de líder 
da comunidade global. Essa última liderança, entretanto, está 
sempre ameaçada por seus competidores na ordem tribal e pelo 
poder efetivo do Encarregado do Pôsto. Quando nas Reservas 
há uma concordância de opinião entre todos aquêles que des
frutam o poder de influir no comportamento político de seus 
moradores, ou, ainda, quando êsses mesmos líderes não partici
pam da política regional (incluindo o Encarregado), verifica-se, 
então, acentuado alheamento dos Terêna da política regional e 
nacional. Em Capitão Vitorino notamos êsse alheamento, ao 
passo que em Buriti surpreendemos uma ativa participação po
lítico-partidária de seu Encarregado pràticamente forçando o 
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alistamento de quantos alfabetizados ou semi-alfabetizados 
existiam na Reserva; em Cachoeirinha, vimos o "Capitão" Ti
móteo constituir-se no cabo eleitoral de um líder udenista de 
Miranda, fazendeiro vizinho à Reserva, empregador dos índios 
e contumaz doador de brindes ao próprio "Capitão", como 
meio de tê-lo ao seu lado nas mais diversas circunstâncias. No 
caso de Cachoeirinha, para compensar a neutralidade partidá
ria do Encarregado, opôs-se ao "Capitão" Timóteo o "Tenente" 
da "pôlícia indígena", Ciríaco, tentando aliciar eleitores para 
o PSD, partido que se opunha à situação, encarnada pela UDN. 
Já em Bananal ocorria o confronto - aliás, permanente -
entre as duas tradicionais lideranças: a do Encarregado e a 
dos crentes, transposto agora para a política regional. Em 
Lalima, finalmente, observamos uma intensa atividade política 
de seu Encarregado, sem, entretanto, encontrar oposição junto 
aos poucos eleitores da comunidade Terêna-Guaikurú local; 
êstes, incluindo o líder mestiço Ministro, aceitavam plenamente a 
liderança paternalista do administrador federal. Essas diferentes 
situações internas das Reservas, determinadas por uma variável 
participação na política externa regional, indicam que a con
duta dos Terêna na política nacional guarda estreita dependência 
da eficácia dos partidos na sua dupla ação: de aliciar servidores 
do S. P. 1. e com seu apoio (ou, pelo menos, com sua neutra
lidade) alistar o maior número de índios. Todavia, como já 
escrevemos uma vez, é através da atuação dos partidos políticos 
que os Terêna são levados a se aperceberem da existência de 
uma estrutura mais ampla, nacional, que os incita a se mani
festarem por meio de vot0, 11 se bem que o façam sem qual
quer consciência étnica ou de classe - questão de que trata
remos nos próximos capítulos. 

(11) Cf. R. C. de Oliveira, 1960a: 138-139. 
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1NDIOS CITADINOS 
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CAPÍTULO VI 

A INSTALAÇÃO DOS TERl?.NA 
NO MEIO URBANO 

Não há Terêna adulto que não tenha, de um modo ou de 
outro, alguma experiência relacionada com a vida urbana. Ou 
por passagem pelas cidades da região proporcionada pelo labour 
migration, ou por viagens de uma aldeia a outra em busca de 
novas moradas de caráter permanente, ou, ainda, se bem que 
em menor número, por excursões recreativas e esportivas, o 
índio participa naquelas pautas culturais mais atraentes da vida 
citadina. Essas diferentes modalidades de contato com a cidade 
conduz o Terêna aldeado a acolher, gradativa e progressiva
mente, um expressivo número de idéias, capaz de reorientá-lo 
na situação interétnica e, de um modo muito particular, na 
situação de vida comunitária na Reserva. As breves permanên
cias nas cidades ou o simples trânsito por elas são suficientes 
para revelar ao Terêna aldeado um nôvo mundo, particular
mente atraente aos jovens, ansiosos por aventuras que a vida 
de Reserva e o ambiente regional circunvizinho não lhes podem 
proporcionar. As idéias que da cidade trazem para a aldeia 
são tôdas orientadas nesse sentido e marcadas por um prestígio 
só atribuído às coisas superiores e desejáveis: é freqüente 
ouvir-se entre os jovens aldeados a expressão "aprender o regu
lamento", como significando a necessidade que sente o Terêna 
de saber as regras de boa conduta social correntes no meio 
urbano e credenciadas a ensiná-los a como se comportar em 
suas aldeias. A partir do momento em que as maiores cidades 
da região - Campo Grande e Aquidauana - começaram a se 
incorporar no anedotário indígena dos Terêna aldeados, pode-se 
dizer que se iniciou verdadeiramente o processo de sua atração 
às áreas urbanas. Em ambas as cidades, o Terêna - homem 
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ou mulher - sentiu-se viver pela primeira vez numa "aldeia 
de purutuya"; numa "aldeia" em que o ritmo da vida era total
mente diverso daquele a que estava acostumado na Reserva, 
nas Fazendas ou nos povoados regionais: movimento de carros 
em Campo Grande, de gente em Aquidauana, com f ooting em 
volta do jardim, iluminação e cinemas em ambas as cidades, 
comércio, lojas sortidas com suas vistosas vitrinas e a zona do 
meretrício, fonte de peculiar encantamento para o contingente 
masculino. As "casas de vidro" - como nos disse certa vez 
um velho Terêna, impressionado com vidraças e vitrinas -
compunham na imaginação indígena uma paisagem citadina 
impregnada de tal maravilhoso que poucos índios seriam capazes 
de eludir. 

Nesta segunda parte, tentaremos examinar a situação dos 
Terêna citadinos, que migraram para as cidades de Campo 
Grande e de Aquidauana e nelas se fixaram como moradores 
permanentes ou de prolongada residência. As histórias de vida 
levantadas nos revelaram que o estado de espírito que precede 
a migração é o de uma mudança definitiva, não só implicando 
um deslocamento espacial, mas, sobretudo, social: a intenção 
do índio que sai de sua aldeia é "mudar de vida" - a sua e a 
de seus familiares -, não podendo admitir (pelo menos ideal
mente) o retôrno às condições de existência inerentes à Reserva. 
O quadro de referência que tem em mente não é muito diferente 
daquele que expusemos no parágrafo anterior: acredita me
lhorar efetivamente de vida; e, quando é um chefe de família 
com muitos filhos em idade escolar, crê encontrar na cidade 
as escolas que não encontrou junto ao Pôsto Indígena, bastante 
desmoralizadas na consciênoia tribal; acredita, ainda, obter na 
cidade a assistência médica que inexiste na Reserva; e está 
certo de encontrar, nas condições de vida urbana, trabalho mais 
bem remunerado para si e empregos para seus filhos que não 
"estraguem o corpo", i. e., que os mantenham afastados dos 
serviços braçais. Nesse sentido, podemos dizer que há um 
gradient entre o trabalho da roça e de derrubada de madeira 
até as ocupações citadinas - que vão do gari ao môço de escri
tório, sendo que esta última é a que desfruta maior prestígio 
entre os Terêna. Paralelamente à busca de ocupações social 
e econômicamente mais lucrativas, surge o ideal de dar uma 
profissão aos filhos, profissão esta, em regra, caracteristicamente 
urbana. Como não imaginar o índio ser sua migração definitiva? 
Ao contrário do labour migration, em que o trabalho externo 
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não transcende o plano das atividades temporárias (geralmente 
sazonais) e próprias para o ganho de dinheiro a ser g~sto em 
razão da vida de Reserva, a migração para a cidade, sobre ser 
familial, representa uma separação radical entre a velha e a 
nova vida. Entretanto, essa separação não significa ,.uma d~s
vinculação da comunidade de origem, onde o Terena deixa 
parentes e, freqüentemente, o seu lote de terra, guarda?o . e 
respeitado por seus patrícios. Pelo meno~ enquanto o m?io 
migrante não possui seu próprio lote na cidade - co~o e o 
caso dos de Aldeinha, sítio Terêna suburbano de Aquidauana 
-, suas relações com a aldeia persistirão a ponto de maD:ter 
certa periodicidade nas visitas q1;1e a elas ~ fazem .. ? 1!1otivo 
alegado, segundo inúmeros depoimentos, e a . ve~1ficaçao do 
estado em que s·e encontram . o lote, e su.as b~nfe1tonas, .quando, 
eventualmente, estas sobr·ev1vem a m1graçao. As diferentes 
modalidades de migração e a diversificada instalação no meio 
urbano é o que passaremos a descrever e analisar, concentrand~
nos especificamente nos Terêna de Campo Grande e de Aqui
da~ana, por serem ê1es os índios citadinos P?r excelência, dado 
o caráter indiscutlvelfnente urbano dessas cidades que se des
tacam de outras, como Miranda ou Nioaque, meros entrepostos 
urbanos e acanhadas sedes municipais, que pouco diferem dos 
povoados do Sul de Mato Grosso. 

1. Os Agrupamentos Migrantes 

Em 1960, registramos em Campo Grande e ~quidauana 
uma população de 418 indivíduos, clara?1ent,e v1ncu~ados a 
grupos domésticos identificados como Terena;. desta. cifra, 1,4 
pessoas são regionais (brasileiros ou paraguaios), hgados as 
famílias indígenas por laços de afinidad_e. A. lo~aliz~ção dessas 
famílias foi feita graças à rêde de relaçoes tribais existente: por 
intermédio da qual pudemos entrar em contato com pratica
mente a totalidade dos Terêna citadinos. A forma por que s·e - . ,, . . . . 
f êz o recenseamento dessa populaçao Jª constitui uma primeira 
indicação da permanência dos elos tribais num meio urbano: 
pode-se dizer, sem exagêro, que êsses Terêna migra.ntes con~e
cem-se uns aos outros, mesmo residindo em bairros muito 
afastados (como os de Campo Grande) e sendo originários dos 
mais diversos lugares, entre aldeias ou fazendas. Com uID:a 
equipe de seis auxiliares de pesquisa pudemos levantar em dois 
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meses os dados aqui analisados. Em 1958, com apenas um 
pesquisador auxiliar, realizamos nosso primeiro censo dos 
Terêna citadinos, sem, entretanto, efetuarmos entrevistas quali
tativas, salvo com uns poucos indivíduos ao acaso. Comparando 
o censo de 1958 - cujas cifras foram publicadas noutro tra
balho (R. C. de Oliveira, 1960a: 89, 120-22) - com o realizado 
em 1960, verificamos haver uma ligeira discrepância, explicável, 
parte, pela mobilidade da população, e, parte, pela melhoria das 
técnicas de recenseamento (no caso de Aquidauana) ou pela 
adoção de novos critérios de registro (no caso de Campo 
Grande). Assim, no censo de 1958 as cifras encontradas em 
Aquidauana (278 indivíduos) foram comparativamente mais 
baixas que as encontradas na mesma cidade em 1960, a saber, 
330 pessoas; foram incluídas no total, em ambos os censos, 
Aldeinha (211 indivíduos em 1958; 232, em 1960) e as áreas 
mais urbanas de Guanandi e Buraco (67, em 1958; 98, em 
1960). Essas diferenças se explicam pelo fato de havermos 
contado para o segundo recenseamento com uma equipe de 
entrevistadores, além de já possuirmos nomes e endereços 
obtidos no recenseamento anterior, o que nos facilitou a progra
mação do trabalho e a identificação dos Terêna; pràticamente, 
tivemos apenas de completar os dados então colhidos e retificá
los em alguns pontos. Contudo, com referência à população 
Terêna de Campo Grande, a discrepância constatada foi inversa: 
121 pessoas em 1958 contra 88 em 1960. Duas razões encon
tramos para isso: a primeira pode ser a existência de uma 
flutuação permanente nessa população indígena, cuja causa será 
examinada neste capítulo; a segunda, menos significativa, 
envolve a mudança de critério, i. e., deixamos de computar, 
nesse segundo recenseamento, os indivíduos isolados, aquêles 
não-integrados em grupos domésticos definidos como Terêna. 
A ênfase que dávamos à pesquisa em 1960, conforme projeto 
que então publicamos (R. C. de Oliveira, 1961), estava na 
descrição e análise dos grupos domésticos, correlacionando-os 
com as instituições da família e do parentesco. Isso levou-nos a 
concentrar as entrevistas e as histórias de caso apenas nessas 
unidades sociais, e a nos contentar com os dados obtidos dois 
anos antes com relação a essas pessoas desvinculadas de grupos 
domésticos citadinos indígenas: algumas pessoas, ainda que 
auto-identificadas como Terêna, estavam integradas em grupos 
domésticos tipicamente purutuya (geralmente, mulheres casadas 
ou amasiadas com regionais) ; outras, vivendo sós na cidade, 
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trabalhavam em hotéis, pensões ou casas P?rt.iculares, dedi~adas 
_homens ou mulheres - a serviços domeshcos; outras, ainda, 
em número de quatro, viviam como prostitutas em bo~déis na 
zona do meretrício. Compensadas as diferenças, regi~tramos 
para a população indígena de Campo Gran.de e Aquidauana 
399 indivíduos em 1958, contra os 418, reg1strados em 1960, 
já mencionado~ e tomados, para fins descritivos, como a popu
lação total urbanizada. 

O grosso da população Terêna urbanizada é constit~ído de 
indivíduos migrantes e de citadinos de primeira ger.aç~o; em 
números absolutos temos 206 migrantes contra 194 individuos 
nascidos no lugar (com relação a 18 pessoas não se computou 
origem). Dêsses 194, menos de 10% eram. de se~~da geração. 
Os dados históricos levantados nas entrev1stas, indicam que o 
movimento migratórlo para as cidades começou na. década dos 
vinte, sendo intensificado depois de 1930. PresumllllOS que os 
principais motivos da intensificação dessas migrações foram os 
conflitos religiosos (para a população de Bananal e Ipe~e), e 
uma epidemia "de febre", registrada em 1933, na aldeia de 
Buriti. Vimos no capítulo anterior o caráter desagreg~d?~ das 
lutas político-religiosas na Reserva Bananal .. Ipegue, iniciadas 
depois de 1920, logo após a instalação da missão protest.ante: 
a partir do momento em que alguma~ ?~ssoas da c~~unidade 
"descobriram" as cidades, i. e., a possibilidade de residirem cm 
Aquidauana ou em Campo Grande, a migração passou ~ ter 
lugar com certa regularidade, aumentando seu fluxo depois ?e 
1930. As explicações que êsses migrantes davam aos entrevis
tadores, quando argüídos sôbre os motivos que os teriam levado 
a deixar suas aldeias,. estavam tôdas relacionadas com os con
flitos por êles vividos. E considerando-se que foram essas três 
aldeias as que, em maior número, contribuíram para o povoa
mento indígena das cidades, com cêrca de 80% sôbr·e os Terêna 
que migraram de aldeias, podemos atribuir a êsses event?s a 
maior importância· relativa na intensificaçã~ do process?. migra
tório. A tabela III caracteriza em termos numencos o 
quadro demográfico e ecológico dos Terêna citadinos. Por êle, 
verificamos quatro diferentes áreas em que se concentram êsses 
índios urbanizados ou em processo de urbanização: são elas, 
Aldeinha, Guanandi e Buraco, tôdas em Aquidauana, e Campo 
Grande, tomada em seu conjunto. Examinaremos cada uma 
dessas áreas em separado, procurando historiar sua formação. 
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Iniciemos por Campo Grande, a cidade mais desenvolvida 
do Estado de Mato Grosso e possuidora da maior população, 
com 64.4 77 habitantes, segundo o censo de 1960 (IBGE). 
Nessa cidade, os migrantes Terêna se distribuíram em três 
bairros principais: Amambaí, Taveirópolis e Vila Jardim 
Paulista, ocupando-as de modo disperso, ao contrário do que 
teve lugar em Aquidauana, onde se concentraram também em 
três áreas, transformando-as, porém, em três grupos vicinais. 
A pesquisa revelou que, malgrado a distância entre os grupos 
domésticos, as relações entre êles são mantidas e indicam -
oomo ver·emos adiante - um grau bastante expressivo de 
coesão social. A única área em Campo Grande que sugere, às 
vêzes, constituir um "grupo de vizinhança" é Taveirópolis, cujas 
residências T·erêna guardam entre si distâncias pequenas, afas
tadas, quando muito, um ou dois quarteirões; essa proximidade 
relativa proporciona, naturalmente, contato mais freqüente entre 
seus membros. Mas tomados os 88 indivíduos Terêna inseridos 
·em 15 grupos domésticos instalados na cidade em 1960, verifi
camos - através das histórias de caso dêsses grupos - que a 
origem da migração se deve à atração que sôbre suas parentelas 
exerceram indivíduos isolados. Dentre êsses, os que primeiro 
chegaram a Campo Grande foram mulheres, as irmãs Juliana e 
Carolina, como empregadas domésticas. A vinda de ambas para 
a cidade ocorreu por volta de 1920, em diferentes oportunidades 
e com diferentes patrões. Apenas dez anos depois, começariam 
a chegar outros elementos do grupo familial : um sobrinho 
classificatório (chamado Gomes e que viria a desempenhar 
importante papel na comunidade Terêna citadina em formação), 
a mãe dêste, irmã e cunhado, todos mandados buscar por êsse 
nôvo migrante, depois de haver êle montado um pequeno bar 
na cidade. Parece que êsse foi o prim·eiro grupo familial a se 
constituir em Campo Grande, subdividindo-se em três grupos 
domésticos: o de Juliana (que separada de um Terêna, uniu-se 
a um purutuya, passando a criar os filhos de ambos os maridos; 
enviuvando do segundo, após haver com êle casado no civil e 
dêle também haver-se separado, herdou sua pensão de gari da 
Prefeitura Municipal) , o de Carolina ( amasiada com um negro 
regional, tratador de cavalos, com o qual não teve filhos, cuida 
agora de dois sobrinhos de seu marido); ambos os grupos do
mésticos têm em comum o fato de possuírem, como núcleo, 
famílias conjugais interétnicas. O terceiro grupo doméstico, ao 
qual se acha integrado atualmente o Terêna Gomes, é formado 
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por sua irmã (Maria Almeida), o marido desta (segundo 
marido, porque o anterior, o que havia migrado, faleceu), um 
sobrinho (filho de um irmão) e uma filha adotiva. A rigor, 
êsse grupo doméstico, graças às atividades de koixomuneti do 
Gomes, tornou-se centro de referência da comunidade Terêna 
~nstalada e~ Camp~ Gran~e. Outra migração que se seguiu 
as de Carolina ~ ~uliana foi a de Maria, Cecê, vinda a Campo 
Gr~~de na condi~ao de empregada domestica, depois de haver 
:11esidido em Aquidauana na casa de um tio (António Lily). 
Logo que chegou a Campo Grande - conta Maria Cecê -
procurou enc?ntrar na f~ira algum parente ou patrício; lá 
encontrou Juliana que a ajudou em todos os sentidos como se 
fôss·e sua oong6 (tia), têrmo com o qual passou então a tratá-la. 
Pode-se inferir dessas primeiras migrações que elas tiveram 
lugar devi~o. à peculiaridade do mercado de trabalho para o 
grupo f em1n1no: o emprêgo de doméstica verdadeiramente . , ' ' conshtuia-se na época na única ocupação imaginável ao Terêna · 
e a êsse r~speito pode~os caracterizar essas migrações pioneira~ 
como fenomenos relacionados com o labour migration, assunto 
ª. que voltaremos adiante, quando tratarmos do quadro ocupa
cional. 

A migração para Aquidauana, cidade de 11 997 habitantes 
(em 1960, IBGE), apresenta aspectos diversos, segundo a área 
urbana ou suburbana em que se concentrou a população Terêna. 
Vamos caracterizar, preliminarmente, as duas áreas urbanas -
que são ~uraco e G.uanandi - para, em seguida, caracterizar
mos Aldeinha, a maior concentração de indivíduos Terêna fora 
das R~servas. Principiando por Buraco, vemos que os seus 
46 habitantes formam uma única parentela distribuída em nove 
g.rupos ~o~ésticos: ~ in~ivíduo cha~e da migração parece ter 
sido .º indio Anton10 Lily ou Wolhly, um dos filhos do já 
mencionado Marcolino Wollily, antigo "Capitão'' de Bananal e 
fundador da pequena aldeia União, em Miranda. Com mulher 
e d~is enteados, Antônio saiu da aldeia Bananal em 1938, por 
motivo de desavença com o Encarregado do Pôsto· segundo 
1 " E ' a egou o ncarregado perseguia os crentes". Em 1919-20 

serv~u o E~ército, em Campo Grande, retornando depois à 
~!de1a; por isso, quando procurou trasladar-se para Aquidauana, 
Jª ~ossuía al~ma experiência de cidade, renovada sempre que 
podia por meio de passeios a Campo Grande ou Aquidauana. 
Ao mesmo tempo, ou logo depois, mudou-se também para 
Campo Grande sua irmã, Amélia, marido (segundo espôso) e 
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filhos, da primeira e da segunda uniao: êsses filhos (E~ias, 
Jacinto e Elisa) constituiriam, posteriormente, seus respecttvos 
grupos domésticos, aos quais se somari~m mais. dois, o de 
Cirilo (sobrinho, filho de uma irmã de Ehas e ! acmto) e .º de 
Mariana (neta de Amélia, filha de Elisa, , s~brinha ~e Eh~s e 
Jacinto). Além dêsses cinco grupos dome~tlcos, senam a1~~a 
formados o de José Felício cunhado de Jacinto, e o de Porfína 
(comadre de Elias) , a únida pessoa com a qual não foi possí~el 
traçar um parentesco real, afim ou consangüíneo; esta guar~a~ia, 
entretanto, elos de parentesco artificial com ? ~r_upo de szblzng 
de Elias, caracterizados por sua extrema eficac~a. ~ss~s sete 
grupos domésticos, polarizados pelo sibling Ehas, J.acinto e 
Elisa continuavam mantendo relações com os outros dois grupos 
domésticos de Buraco: o de António Lily, pioneiro, e o de 
Cirilo Lily, seu enteado e por êle re.conhecido, lesalmente, como 
filho (razão de s·eu sobrenome Lily). Nessa area, que bem 
parece uma favela, estão construídas nove casas, em sua maioria 
de tábuas de caixotes, latas, zinco e poucas com telhas; apenas 
uma é feita de tijolos. Sem energia elétrica e sem esgóto e água 
encanada, Buraco é servido por um pequeno rio - córrego 
João Dias -, onde banhos são tomados, são lavadas as roupas 
e de onde é tirada tóda a água para cozinhar e beber. Durante 
as chuvas as casas dos sete grupos domésticos, estreitamente 
vinculado; ao mencionado sibling, ficam parcialmente inun
dadas, exigindo, não raras vêzes, o abandono da residência 
durante o transbordamento do córrego. Entre os grupos 
residenciais Terêna de Aquidauana, Buraco é o que oferece as 
piores condições materiais de existência, se bem que seja o lugar 
mais próximo do centro da cida~e, logo atrás do ~onvento dos 
padres norte-americanos redent~nstas, que se localiza na ext~e ... 
midade da maior praça de Aqu1dauana e onde se acha tambem 
a Prefeitura Municipal. 

Guanandi é um bairro de Aquidauana, localizado entre o 
centro da cidade e o aeroporto, dentro de seus limites urbanos. 
Fica no prolongamento de duas ruas que cortam a cidade ~m 
direção Leste-Oeste, coincidindo o início do bairro com o fi~ 
do calçamento de ambas. Não há rêde de esgotos, nem supri
mento de água; a energia elétrica que beneficia o ?a~r~ não 
chega às casas dos Terêna. ~stes, em número de 52 indiVIduos, 
ocupam nove casas, três das quais - correspondentes a~s 
grupos domésticos pioneiros - situam-se na melhor área, pro
xima ao único hospital da cidade e mais chegada ao centro 
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urbano. Os restantes, ocupando a periferia do bairro, em ruas 
cobertas por vegetação, a indicar pouco trânsito, vivem numa 
área bem superior em salubridade àquela habitada pelos mora
dores de Buraco; suas casas, porém, delas pouco se diferenciam. 
À semelhança dos moradores de Buraco, os de Guanandi cons
tituem, pràticamente, um único grupo de parentesco; pelo 
menos tendem a funcionar como tal: cinco grupos domésticos, 
aparentados entre si por elos de consangüinidade e afinidade, 
relacionam-se com dois outros (duas famílias fraternais) através 
de um terceiro grupo doméstico (da índia Leocádia) de carac
terísticas singulares, pois trata-se de uma casa de prostituição, 
se bem que velada, uma vez que não está registrada na polícia. 
Leocádia afirma ser parente do José Pio, um dos mais desta
cados membros da parentela maior, bem como do índio Cláudio 
Dias, um dos membros de uma das famílias fraternais; tal 
parentesco não está demonstrado em diagrama, o que sugere 
ser êle remoto, mesmo que seja verdadeiro. Mas isso indica, 
não obstante, pertencerem José Pio e Cláudio Dias ao grupo 
de orientação pessoal de Leocádia e de sua filha S., de 21 anos, 
cujo comércio sexual sustenta o grupo doméstico, constituído 
por mais três crianças, filhas de S., e ainda seu irmão Milton, 
de 17 anos. A nona residência é de Teodoro Pedro, também 
aparentado com o José Pio e com o Laudelino Dias (irmão de 
Cláudio Dias), conforme declarou, sem no entanto conseguir 
demonstrar seu parentesco. A rigor, pode-se considerar que a 
aparente unidade dêsses Terêna de Guanandi deve-se mais à 
origem de grupo local - pois são todos de !pegue - do que a 
efetivos laços de parentesco. No caso de Buraco tem-se a 
acrescentar às relações de parentesco real uma origem comum 
de grupo local, uma vez que todo o grupo migrante é natural 
de Bananal. 

Finalmente, cabe dizer que a migração dos Terêna de 
Guanandi tem sua figura chave no índio Marcelino, filho da 
irmã de José Pio. Marcelino veio a Aquidauana, trazido por 
sua família, para se curar de um distúrbio mental. "Papai ficou 
louco, queria matar a finada minha mãe", disse sua filha Qui
téria, atual responsável pelo grupo doméstico pioneiro. Isso 
ocorreu em 1930. Curado, Marcelino foi para Limão Verde, 
mas seus filhos permaneceram na cidade. A segunda migração 
pioneira foi a de J o vi ta, mãe da mencionada Leocádia, que 
migrou com sua filha en1 busca de trabalho em Aquidauana; 
ao chegarem na cidade, ficaram hospedadas na casa do Mar-
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c~lin~, seu patrício de !pegue. As histórias dessas migrações 
p1o~eiras -. algumas delas exami~adas na última parte dêste 
capitulo - ilustram de modo variado a formação de Buraco 
Guanandi e Campo Grande. ' 

Quanto a Aldeinha, sua situação é particularmente diversa. 
~ as~eu da Il}i?ração de uma família fraternal, formada pelos 
irmaos Gregono (Neco), Sebastião e José filhos da falecida 
Umbeli~a Jorge. que viu ainda menina e~lodir a guerra do 
Paragu.a1. Depois do conflito com o Paraguai, a parentela de 
Umbehn~ rea~rupou-se na Fazenda Conceição; por volta de 
1920, foi atraida pelo SPI para a Reserva de Buriti onde os 
três irmãos .residiram até 1?33, . ano em que foram p~ra Aqui
dauana, fugindo a uma ep1dem1a que grassava na aldeia. Foi 
nesse ano que êsses irmãos fundaram Aldeinha, em 40 hectares 
de terra comprados ao "Coronel" Chá - um fazendeiro mestiço 
da região - por "um conto e oitocentos mil-réis", conseguidos 
com a venda de reses e cavalos que haviam trazido de Buriti. 
Conta o Neco, um dos entrevistados, que o objetivo oos irmãos 
não era ficar em Aquidauana, pois desejavam instalar-se em 
Bana.na!, mas em Aquidauana foram persuadidos a permanecer 
na cidade por sua irmã, Felicina, que nela já vivia com seu 
marido. Foi Felicina quem deu a idéia da compra de um 
terreno, quando perguntou aos irmãos: "por que a gente não 
compra um pedaço de terra por aqui"? N eco já conhecia 
Aquidauana, porque aí havia residido dos 18 aos 22 anos 
trabalh_ando na ~refeitura , como servidor braçal; nessa époc~ 
sua mae, Umbehna, tambem morava na cidade com seu pa
drasto, João José. Essas experiências anteriores dão sentido 
ao que pudemos constatar com referência ao grande discerni
mento revelado por N eco em reorganizar sua vida na cidade: 
fundo~ Aldeinha, chamou seus parentes e em seguida, ao 
assumrr o papel de líder religioso protestante, atraiu grande 
nú.mero de Terêna "crentes". Conseguiu congregar em Al
d~1nha 232 pessoas, organizadas em 32 grupos domésticos. 
Vinte ·e um de seus habitantes podem ser considerados funda
dores; sendo que dezessete dêles fazem parte da parentela da 
família fraternal pioneira. Dêsses últimos, nove partiram da 
fazenda Conceição com destino a Buriti e, desta aldeia, seguiram 
para Aquidauana, encerrando o seu ciclo migratório; os outros 
oito elementos foram acrescentados ao grupo pioneiro por 
matrimôni? . o.u nascimento. Os indivíduos restantes, não-apa
rentados micialmente, tornaram-se parentes afins durante os 
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anos que se seguiram à fundaçã~. de AI?einha, contr~indo 
matrimônio com membros da fam1ha dominante. Depois de 
1933 até 1940 não houve migração para Aldeinha, apesar do 
proselitismo religioso de N eco que, pouco a pouco, assumia a 
liderança efetiva do grupo. Durante êsse período, o aumento 
da população deveu-se ao seu crescimento vegetativo. Na dé
cada de 1950 é que Aldeinha acolhe novos moradores, época 
esta que coincide com a atuação da missão evangélica norte
americana, cuja palavra de ordem parece ter sido a de chamar 
gente nova para a comunidade, o que foi feito às custas do 
prestígio pessoal de N eco e de sua família. 

2. As Modalidades de Migração 

Caracterizada sucintamente a diversificada instalação dos 
Terêna no meio urbano, cabe-nos mencionar os caminhos que 
percorreram até chegarem à cidade. Tentar-se-~ classificá-l~s 
em quatro tipos, i. e., quatro diferentes modahdades de mi
gração. A primeira delas, que indicaremos pela sigla AC, 
refere-se à migração direta da Aldeia para a Cidade; a segunda, 
indicada pela sigla AFC, diz respeito a migração daqueles índi?s 
que, nascidos em Aldeia, dela migraram para Fazenda e, depois, 
para Cidade· a terceira modalidade, que identificaremos com a 
sigla FAC, 'envolve aquêle contingente indígena _nascido em 
Fazenda, de onde migrou para Aldeia e dela pa:a Cidade; como 
quarta e última modalidade, ocorre a migração direta de i:azenda 
para Cidade, que indicaremos com a sigla FC. Correlacionadas 
essas modalidades com os diversos agrupamentos ou concen
trações de migrantes Terêna no meio urbano, poderemos com
pletar sua caracterização iniciada nos parágrafos anteriores. 

Dentre os 418 indivíduos que compõem a população total 
urbanizada, 170 não nasceram em cidades, uma vez que 103 
são naturais de aldeias e 67 de fazendas, mas 91,4% dos Te
rêna citadinos incluem êsses migrantes e seus descendentes ou 
cônjuges. Essas cifras e êsses percentuais nos levam a reco
nhecer na população indígena ci~adina a sua condição p;im~r
dial de população "nova" no meio urba~o: malgrado a .1n:x1~
tência de óbices institucionais, triba~s, atinentes ao matnmon10 
interétnico, a população aqui estudada integrou em seus grupos 
familiais menos de 9 % de indivíduos não-identificados como 
Terêna. Soube ainda, como veremos nos capítulos seguintes, 
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man!er . sua unidade tribal, permanecendo com alto grau de 
~oesao interna, apoiada nos elos de parentesco e em viva iden
tidade com os grupos locais. Dêsses 170 migrantes Terêna 
44,70% são origiD:ários de aldeias (tipo AC), de onde saíra~ 
para tentar nova vida nas cidades e para os quais os liames de 
pare~tesco ~~m os indivíduos pioneiros foram decisivos à mi
g:açao familial. Os _que migraram de fazendas (tipo FC), 
diretaD?ente para as cidades, perfazem 25 ,29 % dêsse total, vin
do assim em segundo lugar, no tocante às migrações diretas. 
~Xeque se refere às ?Jigrã~ões indiretas, expressas pelos tipos 

e ,A1:C, respectivamente com 11, 77 % e 8, 82 % , vemos 
que os ind1os nelas envolvidos têm como característica básica 
o f~to de haver~D:l residido em mais de dois lugares, sendo que 
muitos dos classif1cad?s no tipo FAC moraram em três ou mais 
~ugares . antes de se instalarem na cidade; sobretudo os mais 
idos?s .9u~ chegaram. a nascer e a viver os primeiros anos de 
sua i!11'~ncia em aldeias, transferindo-se para fazendas - onde 
constituir~~ famílias -, retornando novamente para a aldeia 
(_a sua ong1nal ou outra) e, finalmente, dela migrando para a 
c~dade. Co~o ~ostram _os percentuais, os Terêna chegados à 
c1da"de por via ?Ireta estao em ampla maioria, comparados com 
aqueles que m1gra:~m. por ~ia in~ireta. :Estes, naturalmente, 
reve!~m uma expenenc1a muito mais rica, por ser bastante di
versific~da, ~ que. se pode comprovar com a análise de suas 
respectivas biografias . 

Correlacionadas essas quatro modalidades de migração 
com os a~upam:nt~s T~rên~, temos o seguinte quadro (ver 
tabela .!V): ?S indi~s citadinos de Campo Grande somam, 
c~~o Jª foi dito, 8~ 1ndiví~uos; 66,66% dos quais estão clas
sificados ~a categoria AC, z.e., migraram diretamente da aldeia 
p~ra ª- c1d~de; 24,24% estão na categoria FC, i.e., também 
m1graçao drreta, ma~ da fazenda para a cidade; em terceiro e 
em quarto lugar estao as migrações indiretas, perfazendo am
bas menos de _10% . 1:º~ serem populações muito pequenas 
para comparaçoes estat1sticas, deixamos de considerar aqui 
~este confronto, os Terêna de Guanandi e de Buraco (o con~ 
t~n.gente de ~uraco, por exemplo, está em sua totalidade clas
~if1cado no tipo ~C), li~itando-nos apenas a antepor aos índios 
altamente urbanizados ' de Grupo Grande os menos urbani

zados de Aldei~~a,. Aquidauana. Vemos que Aldeinha apre
senta c:rto equ1bbr:o entre os três tipos (AC, FAC, AFC)i 
caractenzando-se, nao obstante, por possuir uma população de 
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migrantes majoritàriamente proveniente de fazenda e por via 
direta (FC :=: 40,96%). Não será, entretanto, a origem da 
população em seu conjunto, ou parceladamente, que irá influir 
de forma decisiva no comportamento indígena nas condições 
de vida urbana; as modalidades de migração aqui discriminadas 
têm sobretudo um valor histórico e nos auxiliam a des
crever, ecológica e demogràficamente, os agrupamentos Terêna 
citadinos. Tais dados, acreditamos, se constituirão em valioso 
subsídio para a compreensão dos capítulos posteriores. Cabem, 
porém, algumas considerações complementares, ainda a respeito 
dêsse quadro comparativo. Queremo-nos referir a certas dis
torções estatísticas (inevitáveis em trabalhos dêsse teor) como 
aquela encontrada em Aldeinha, especificamente em relação 
à modalidade de migração Aldeia-Fazenda-Cidade (AFC), que 
aparece com 16,87 % , percentagem bastante alta se a cotejar
mos com a completa inexistência dessa modalidade em Buraco 
e Guanandi, e sua insignificante ocorrência (3,04% ) em Cam
po Grande; isso se deve à migração de uma família extensa de 
23 pessoas - número que desequilibraria qualquer quadro 
demográfico sustentado por populações tão pouco expressivas, 
quantitativamente falando, como o são os contingentes tribais 
no Brasil. 

Mas a maior limitação de um quadro de distribuição esta-
tística é o seu papel pouco esclarecedor no que diz respeito à 
vida em si das populações investigadas, particularmente ao 
comportamento humano: êste se desvanece no momento em 
que é fixado em categorias como as que acima estabelecemos. 

TABELA IV 
. 

TIPOS 
AGRU PAMENTOS 

CAMPO 

ALDElNHA BURACO GUANANDI GR.ANDE 

AC 21,69% 100,00% 85,72% 66,66% 

FC 40,96% - 7,14% 24,24% 

AFC 16,87% - - 3,04% 

FAC 20,48% - 7,14% 6,06% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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O mét~do ?àsicamente compreensivo da Antropologia ,(pelo 
~enos e ~ss1m que o entendemos) exige, para sua manipulação 
interpreta~va, outros dados, qualitativos, suscetíveis de permitir 
a~ pesquisad?r. a apreensão de certas particularidades dos fe
nomenos sociais investigados. As "histórias de vida" e "de 
cas?", be!11 como as "autobiografias", constituem técnicas das 
mais frutlferas e que há décadas vêm servindo aos sociólogos 
com essa mesma finalidade: romper a aridez e o esquematismo 
d!1s ~orm~ações est~tísticas. Num trabalho como êste, em que 
sao m~eshgad.as e~tidades etno-sociológicas bastante heterogê
neas, z.~., muito distantes daquela relativa homogeneidade en
con!rad15a . em grupos tribais não-inseridos em sistemas de 
c~nJ~nçao intercultural, o pesquisador tem de recorrer às expe
r1enc1a~ e ao arsenal metodológico da Etnologia e da Sociologia. 
Isso ~osto, pod:mos passar a expor alguns casos de migração, 
atrav~s dos quais ~e~p~e se pod: rá surpreender comportamen
tc:s singulares de 1ndividuos Terena, colhidos nos mecanismos 
~esse pr~cess~ impessoal, e até certo ponto irreversível, que 
e o da migraçao para a cidade.1 

3. Análise de Casos Ilustrativos 

O ~prix;iieir': ~aso q~e selecionamos para ilustrar o compor
tame~to migratono Terena se caracteriza por sua extrema sin
gulandade: trata-se da história do índio Luciano, residente em 
Ca~po Gran~e e, atualmente, funcionário do Serviço de Pro
teçao aos índios. Vamos apresentá-la tal como êle nos relatou 
em 1958, procurando reter o seu ~stilo autobiográfico e algu
mas de suas fras~s ou têrmos,. que vão no texto entre aspas. 
Naquele ano; .Luciano nos serviu de guia na ·cidade de Campo 
Grande. auxiliando-nos a localizar a maioria dos Terêna então 
recenseados; em 1960, retomou seu trabalho de principal in
f orma~te, colaborando com tôda a equipe durante o período de 
entrevtstas com o agrupamento Terêna daquela cidade. 

r ' (1) Pouq'l!ís~~os fora1:11 os casos de retôrno definitivo à aldeia depois de um 
f:di~i~~alde( resideh-ia nad cidade: Mesmo nesses raros casos, o retômo sempre foi 

. . no m. imo, e casais de velhos) , permanecendo o grupo familial em 
!u~dmr,ioni" na cidade; a regra é: alguns anciões voltam às aldeias todos os ;~vens 
índio" Eilas ic3m ;as.deidades. Essa regra importaria apenas num~ exceção: a do 
chegasse algu! d~1 aªus~na, f~' suda p(rofclamada i~t~nção em abandonar a cidade 
capítulo). r e e iva a c · a exposiçao de seu caso no fim dêste 
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Auto-Biografia de Luciano (Campo Grande) 

N asei na Fazenda Proteção, no Município de Aquida1:1ana. 
Com a idade de 4 anos fui para a aldeia de Ban~nal: O ?ta de 
meu nascimento foi 31 de outubro de 1903. Fiquei, pois, em 
Bananal de 1907 a 1930, quando, com 27 anos de idade, f1:1i 
para Aquidauana. Casei-me a primeira vez, no civil, em Aqui
dauana em 1923 com 20 anos, com uma Terêna chamada 
Jnácia. · Tive um ~asal de filhos e com ela vivi até 1929, por
tanto durante 6 anos, até que ela morreu "com doe~ça de 
fígado" . Meus filhos fic~ram com m.inha sogra: o menmo -
hoje com 31 anos - esta casado e vive em Bananal, com seus 
dois filhos que eu não conheço ainda; a menina nasceu em. 16 
de outubro de 1925 estando hoje com 33 anos. Ela amasiou
se com um "civiliz;do", Sebastião, com quem teve uma fil~a, 
hoje com 16 ano~ e que ai~d.a e~tá em companhi~ da ~ae, 
largada pelo mando. A estoria e esta: o Sebastiao deixou 
minha filha em Aquidauana, no tempo em que eu estava em 
Araribá (aldeia Guaram em São Paulo) ; depois de algum ~em
po, minha filha foi para Santos, em ~ão Paulo, levan,~o minha 
neta. "Ela era muito curiosa. . . foi para conhecer . De~de 
1948 que não tenho notícias dela. Antes, trocávamos muitas 
cartas e fotografias. Soube então, que ela trabalhava em Santos 
como doméstica . 
Estava viúvo e vivendo em Aquidauana, quando reencontrei o 
Coronel Nicolau Horta Barbosa, já meu conhecido desde 1922, 
ao tempo das Linhas Telegráficas, onde trabal_hei como cop~iro 
do então Capitão Tibúrcio Cavalcanti. Nas Linhas Telegráficas 
trabalhavam mais de 200 "patrícios". 
Até 0 ano de 1907, os índios (Terêna) ficaram como 
"cativeiros". A vida era muito difícil para nós. O próprio tra
balho na Comissão era muito cansativo, mas lá não éramos 
"cativeiros". A Linha T·elegráfica de Cuiabá a Aquidauana, 
começada em Cuiabá em 1909, terminou em 1910; mas em 
1922 começou a ser feita a linha telegráfica Campo Grande
Ponta Porã, terminando no mesmo ano, depois de cobrir tre
zentos quilômetros. Foi nela que eu trabalhei. , . 
Meu estudo começou com um professor, seu Honono, cha1!1a~o 
à aldeia de Bananal - onde eu morava - pelo propno 
Capitão. Em 1915 tinha o S.P .1. o seu p.rimeiro prof~ssor: . 
Otávio Gonçalves de Magalhães. Eu estudei com os dois. O 
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terceiro profes r foi Roberto dos Santos Werneck, auxiliar de 
Inspetor que, c m sua espôsa, ensinava aos Terêna de Bananal. 
Com os dois p · eiros eu estudei até 1918, até a "gripe espa
nhola" que mat u, só em Bananal, mais de 300 pessoas. Em 
1919 estive em Çampo Grande, no Instituto Pestalozzi, hoje 
D. Bosco. Nesse \Instituto, estudei dois anos, quando em 1921, 
com 18 anos de idade, deixei a escola com o primário completo 
( 4 anos). Apesar da não-aprovação de meu pai, comecei a 
estudar o código Morse, esperando com isso trabalhar na Es
trada de Ferro Noroeste do Brasil. Mas meu pai insistiu para 
que eu deixasse, e acabei deixando mesmo o estudo. Em 1922, 
comecei a trabalhar na Comissão de Linhas Telegráficas. Ga
nhava-se na época quatro mil réis de diária; curioso é que so
mente em 1924 nós, os Terêna, fomos receber os nossos 
salários atrasados... Até 1930 fiquei morando na Aldeia de 
Bananal, trabalhando na lavoura e changueando, cheguei a 
trabalhar como motorista na povoação de Taunay, entre 1925 
a 1928. Em fevereiro de 1930, já viúvo, fui trabalhar em 
Aquidauana como ajudante de mestre-padeiro. Fiquei nesse 
ofício dois meses, quando fui convidado pelo Coronel Nicolau 
Horta Barbosa - nessa época Chefe da Nossa Inspetoria -
para trabalhar no S.P .I. Fui lotado em Araribá, hoje P. I. Curt 
Nimuendaju, no Estado de São Paulo, na função de motorista, 
onde fiquei nove anos. Passei a viver naquela aldeia com uma 
índia Guaraní, isto em 1932; mas não me dei bem com ela por 
causa de minha sogra: a velha não queria ficar em Araribá, 
desejava "andar". . . ir ao norte do Paraná, para a aldeia La
ranjinha, habitada por índios Guaraní e Kaingáng. Minha 
mulher acabou acompanhando a mãe e levando meu filho. Em 
março de 1939, fui para Aquidauana, onde moravam meus tios, 
Joaquim Lulu e Susana da Costa Pio, nas margens do Aqui
dauana; antes, êles moravam na aldeia !pegue. Com êles fiquei 
pG>ucos dias, pois aluguei casa no centro da cidade onde morei 
dois anos. 
Nessa época eu estava licenciado do S.P.I., só reassumindo em 
1941, quando fui para Aquidauana. Nesse ano a s·ede de 5.ª 
Inspetoria, até então em Bauru, foi localizada em Campo 
Grande. Nesta cidade casei-me, pela segunda vez, com uma 
mestiça Terêna-purutuya, "com quem fiz cinco filhos", dois dos 
quais faleceram. Com minha espôsa, viúva também de um 
Terêna, vieram três filhos, sendo um dêles recém-nascido que 
reconheci como meu. 

141 



No tempo em que trabalhei em Araribá, como torista, estava 
eu substituindo um "patrício" - motorista e tivo - licen
ciado por doença. Com sua volta, passei a rabalhar como 
"campeiro". Naquele tempo não havia ain nenhum casal 
Terêna. Somente em 1932, na época de 'eu casamento, é 
que chegaram oito famílias patrícias trazidas pelo S.P.I. para 
"civilizar" os Guaraní. Em 1935, o S.P.I. deixou de fornecer 
instrumentos de trabalho, utensílios domésticos e até comida, 
por falta de verba. Foram, então, os índios obrigados a traba
lhar para poder viver. 
Meus divertimentos são muito poucos. Vou muito ao cinema, 
apenas quando passam filmes "de surprêsa" (filmes de Tarzan, 
caçadas, faroeste). Vou ao circo umas quatro vêzes ao ano. 
Mesmo na "praça", passeio raramente. Durante as minhas fé
rias fico geralmente em casa "arrumando alguma coisinha". 
Vou à igreja (católica) duas vêzes ao ano, em maio, no mês 
de Maria. Para fazer companhia aos meus patrícios protestan
tes, freqüento, às vêzes, o culto, em Bananal, quando passo 
por lá. Não faço muitas visitas "porque não tenho assunto": 
visito meu concunhado, purutuya, bem como meu irmão que 
trabalha na Estrada de Ferro. Mesmo aos domingos e sábados, 
permaneço comumente em casa, enquanto os meus "patrícios" 
que vêm das fazendas e chácaras próximas vão ao cinema, 
passeiam na "praça" e na Avenida Cândido Mariano; êles vêm 
no sábado e voltam no domingo à tarde ou na segunda pela 
manhã. 
Os meus "patrícios" apreciam o meu trabalho no S.P .1. ~sse 
meu emprêgo não me cria dificuldades com· êles, porque eu 
explico o que é o S.P .1., mostrando o quanto êle nos defende. 
Acho que os protestantes falam mais mal do S.P .1. do que os 
católicos, porque àqueles "custo mais a convencer ... ". 

Análise 

A vida de Luciano não pode ser considerada típica, mes
mo entre os Terêna urbanizados. Não é indispensável, entre
tanto, que as "histórias de vida" sejam típicas para poderem 
ser utilizadas pelo pesquisador em sua tentativa de compreender 
uma dada realidade social. Os indivíduos considerados atípicos 
podem constituir também uma importante "abordagem" dessa 
realidade) uma vez que se nos oferece - através da análise de 
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seu comporta ento - uma nova e rica perspectiva da socie
dade, ainda qu em relação a ela êsse indivíduo possa consti
tuir-se numa " rsonalidade divergente", como nos demonstra 
Florestan Fern des.2 Luciano, porém, não deve ser consi
derado uma pers natidade divergente, pelo menos se o conside
rarmos em relaçãp com a comunidade Terêna citadina: vivesse 
êle numa aldeia tàlvez o fôsse; ou, então, seria êle um "margi
nal" se também ~nsiderássemos como tal tôda a comunidade 
Terêna constituída nas cidades; estaríamos, nesse último caso, 
considerando o indivíduo (ou a comunidade indígena) em re
lação à sociedade local, urbana e nacional. Mas, se bem que 
o conceito de "homem marginal" não nos seja especialmente 
útil para a análise que desejamos empreender, essa referência 
preliminar vai-nos servir para nos descartarmos do problema, 
enquanto foco principal de nossas reflexões: Luciano é apenas 
um indivíduo que teve à sua frente talvez mais oportunidade 
que qualquer outro Terêna na situação de contato. Não obs
tante, sua vida e, sobretudo, seu depoimento (i. e., como êle 
próprio vê "sua vida") não o distinguem radicalmente dos 
demais patrícios inseridos no processo comum de integração na 
sociedade regional. Cumpriu êle o circuito que grande número 
dos Terêna migrantes cumpriram, por partes, percorrendo ci
dades como Aquidauana e Campo Grande; Reservas distantes 
cómo as localizadas no Estado de São Paulo, povoadas por 
índios de tribos diferentes; chegou a efetuar um casamento 
intertribal, com uma Guaraní em Araribá; e colimou a grande 
meta do Terêna moderno obtendo um emprêgo no qual "não 
se estraga o corpo", pois hoje é servente, efetivo do serviço 
público federal. 

Pode-se alegar que Luciano se manteve ligado à comuni
dade Terêna citadina por fôrça de seu dever de funcionário do 
Serviço de Proteção aos 1ndios. Mas êsse argumento cairia por 
terra se considerarmos que outros Terêna, com histórias seme
lhantes e que chegaram a ocupar postos, como o de datilógrafo 
(na Petrobrás), telegrafista (na Noroeste do Brasil) etc., con
tinuaram a identificar-se como Terêna e a conviver com seus 
patrícios. A assimilação à sociedade regional e o conseqüente 
corte com a comunidade tribal é o resultado de outros meca-

(2) Cf. Florestan Fernandes e Ranzia Gattãs, 1960. Essas "personalidades 
divergentes" são, muitas vêzes, extremamente sensíveis, podendo fornecer ao 
entrevistador valiosas observações sôbre o seu meio ambiente. 
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nismos, aliás, por nós já referidos em obra ant ior.3 A con
dição de funcionário do S.P .1. confere a nosso e trevistado uma 
posição particular no seio da comunidade triba onde é aceito 
mas onde, não obstante, é cercado de certa d sconfiança cor~ 
porificada em antagonismos que surgem som nte naquel~s si
tuações consideradas conflitantes entre o S.P .I e a comunidade 
tribal. Nessas oportunidades, Luciano não es apa de ser toma
do por seus patrícios como um homem "do erviço". Todavia 
essas situações conflitantes dificilmente têm lu aar nas cidade~ 
- onde vive e trabalha nosso informante - sÓ emergindo na 
situação de Reserva. ' 

Como descrevemos na Primeira Parte desta monografia: 
f ôsse Luciano um funcionário graduado da administração des
sas Reservas, provàv,elmente encontraria as maiores dificuldades 
par~, o convívio tr.ibal,, e, certamente, tenderia a atualizar o tipo 
do homem marginal de que fala Stonequist.4 Como desem
penha suas funções, meramente auxiliares, no meio urbano 
onde os Terêna citadinos _pràticamente não são considerado~ 
índio~, pois. não rece~em qualquer assistência por parte da Ins
petona Regional, Luciano não vive permanentemente em estado 
de ten~ão, resignando-se apenas a ouvir esporàdicamente la
mentaçoes e reclamas dos patrícios mais reivindicativos, que 
lhe perguntam: "por que o S.P.I. não ajuda a gente"? 

Autobiografia de Laudelino Pedro Dias (Aquidauana) 

Pedro Dias era o nome de m·eu finado avô. Laudelino foi o 
nome dado por meu padrinho, para não confundir com o do 
meu avô. Meu apelido em língua ( txané) é N ati. Fui batizado 
na Igreja de Miranda pelo meu padrinho Silvério Prêto - que 
era um homem prêto, civilizado -, amigo da família e em
pregado na fazenda Cutape. Nasci em 1905, em Miranda. 
Estive na fazenda Cutape, mudando-me depois, ainda criança, 
para !pegue. 
Em 1924, durante a revolução, alistei-me como voluntário. 
Fiquei no exército até 1929, morando em Aquidauana, ano em 
que dei baixa ·e fui trabalhar na Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil, como ''limpador". Não fiquei muito tempo, pois saí 

(3) Cf. R. C. de Oliveira, 1960a, capítulos VII e VIII. 
( 4) Stonequist, 1948. 
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por perseguiça dos antigos empregados, po~que e_u havia en
trado numa ca goria melhor do que a ma1ona. Nao acho que 
a perseguição t nha ocorrido porque eu sou índio; acho mesmo 
que "o que val,é o desenvolvimento da pessoa ... " E é por 
isso que eu aca i vivendo na cidade: "para dar instrução aos 
meus filhos". 
Em trinta e poucos eu fui para Icatu, essa aldeia de índios 
Kaingáng que existe no Estado de São Paulo; lá fiquei dois 
anos, retornando depois para !pegue. Fiquei na Reserva até 
1939, quando, em setembro, vim para Aquidauana, para êsse 
mesmo lugar onde estou até hoje. 
Naquele tempo havia outras famílias Terêna morando no Gua
nandi - neste bairro em que moro - , todos católicos e todos 
de Ipegue. Muitos de meus patrícios de !pegue e meus ex-vizi
nhos daqui, de Guanandi, estão hoje em Campo Grande. Pa
rece que nenhum dêles retornou definitivamente para a aldeia, 
porque lá "a gente fracassa muito : não há trabalho e há pouco 
recurso". O mato é bom para roça, mas dá muita formiga na 
fôlha e muito tatu na mandioca. (Laudelino passa a falar de 
seu filho primogênito.) 
Em Aquidauana fiz o meu menino, filho de minha primeira 
mulher, entrar na Escola Paroquial (Redentorista), onde cursou 
até o 5.º ano. E:le estudou datilografia com as Irmãs, saindo 
diplomado em quatro meses. Tinha 16 anos naq~ela época e, 
embora -eom primário completo e o curso de datilografia, teve 
de trabalhat como aprendiz de pintor; com o dinheiro ganho 
nesse emprêgo, pôde pagar um professor particular, um oficial 
do exército, para se preparar para o curso de sargento no 
Realengo. Estudou uns dias no Realengo, quando, então, a 
escola foi transferida para Três Corações, no Estado de Minas 
Gerais. Lá fêz o curso em seis meses. Até essa época êle me 
escrevia sempre. Como 3.0 Sargento veio para Camp~ 9'rande. 
Depois não tive mais notícia dêle. Soube por patr1c1os que 
êle se casou com uma purutuya. 

Análise 

Esta segunda autobiografia, bem mais reduzida que a pri
meira, pois nosso entrevistado era menos prolixo do que Lu
ciano ilustra, não obstante, um caso típico de migração para ' . . 
a cidade. Podemos dividi-la em duas partes: a primeira, a 
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autobiográfica propriamente dita, representa a mobilidade de 
Laudelino e as principais (principais para êle fases de sua 
vida; a segunda, em que nos informa sôbre s filho, ao que 
tudo indica sua principal preocupação e obj to de particular 
nostalgia. Iniciemos pela primeira parte. e modo sucinto 
podemos dizer que o típico de sua migração e prende às suas 
repetidas passagens por Aquidauana antes de nela se radicar 
definitivamente. Em declaração registrada em formulário, Lau
delino afirmou sua decisão em jamais voltar à aldeia para 
morar; pudemos verificar que nem mesmo para passear (e, 
nesse sentido, ao contrário de seus patrícios do Guanandi) êle 
vai à aldeia: sua atual espôsa e filhos é que vão periodicamente 
a !pegue. Mas isso não faz de Laudelino uma personalidade 
divergente na comunidade T·erêna citadina; revela-o apenas, 
como um dos índios mais integrados ao meio urbano; e veremos 
adiante (ver cap. VIII) como isso é coerente com a sua par
ticipação na política nacional, constituindo-se num dos raros 
casos de índio identificado com um partido político (o PTB) 
vinculado às classes trabalhadoras. O percurso cumprido por 
Laudelino entre a aldeia e a cidade, incluindo uma permanên
cia fugaz em Icatu (fato não muito bem explicado pelo entre
vistado, podendo existir aí um crime qualquer, por êle cometido 
e punido pelo SPI com sua segregação num Pôsto Indígena 
correcional), é consistente com seu papel de personagem-chave 
na migração: como salientamos no início dês te capítulo, é 
através dessas viagens à cidade, com permanências limitadas, 
que o modo de vida urbano vai penetrando nas Reservas e es
timulando a migração. 

A segunda parte da biografia de Laudelino mostra seu 
filho, por êle orientado nos primeiros anos da adolescência, a 
tentar uma ocupação urbana, condizente com a sua situação 
de alfabetizado, sendo conhecedor de técnicas tão valiosas para 
uma sociedade urbana e moderna como a datilografia. Contudo 
o jovem Terêna deve ter encontrado dificuldades bastante 
grandes para achar emprêgo de escritório, provàvelmente por 
não dispor de contatos na sociedade local capazes de reco
mendá-lo às poucas firmas existentes há vinte anos atrás, época 
em que o rapaz vivia em Aquidauana (em 1939, tinha êle 10 
anos). Um "bugre sem recomendação" - como nos diss·e cer
ta vez uma comerciante da cidade - "não merece confiança". 
Seu engajamento ao exército, com sua promoção a sargento, 
forneceu-lhe os pré-requisitos necessários à sua assimilação à 
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sociedade nacipnal complementados por um casamento in~er
étnico (requisito à assimila~ão) ,5_ e ao seu completo desliga
mento de sua !amília de onentaçao . 

Migrantes Pioneiros 

1. o Caso (Campo Grande) 

As vicissitudes pelas quais passou Juliana, uma das. pri
meiras Terêna a se instalar em Campo Grande e ne~sa cida~e 
reorganizar seu grupo familial, propõem-nos a questao d~ .mi
gração para a cidade em têrmos _do co~porta?1ento f em1nino, 
em complementação às inf~rmaç?es ob!1d~s sob~e o processo 
migratório fornecidas pela biografia do ind1~ ~~c1ano · 
Nasceu Juliana na fazenda Guabira, no Mun1c1p10 de Dourados, 
filha de pais Terêna moradores em colônia~ de_ fazend~s. Se~ 
pai morreu quando ela tinha dez anos e sua uma, Carolina, seis 
meses. Três outros irmãos trabalhavam em fazendas, onde 

residiam . - · - B 
Com 0 falecimento do pai, foi com sua ma~ e uma P.ara ana-
nal, casando-se nessa aldeia um ano _depois. . Aos vinte e um 
anos separou-se de seu marido, depois de viver pouco tempo 
em Corumbá, "numa pequena propriedade': ~o1?prada por sua 
mãe que residia com 0 casal; a razão do divorcio -:- conforme 
procurou-nos explicar - foi a venda ,., da propnedade. pelo 
marido, sem consultar Juliana nem sua mae. Separada! foi. para 
Cachoeirinha, acompanhada de sua mãe e seus ... tre~ filhos; 
nessa aldeia foi amparada por seu tio matern~, . Cand1do, que 
lhe construiu um rancho. Morou em C~cho:u~nha com . sua 
mãe e seus filhos até o falecimento do pnmogemto, co~ cinco 
anos de idade. Encontrando dificuldades para. sobrev1~er na 
Reserva, além de desgostosa p_:Ia mo:te do ~Ilho, ~ceit~~ ?, 
convite de outro irmão de sua mae, Justino, na e~oca Capitao 
da aldeia Passarinho, que lhe prometeu construtr uma casa e 

á 124125 D'stinguindo assimilação (ou 
(5) Cf. R . C. de Oliveir~, ~962ª• P gs: . - · 1 ru 0 com referência a 

ladinização) individual de ass1milaçao (ladmizaça~pa~~çã~ ao' individuo do grupo 
populações gualteI?i:Itecas, Adam~ . comenta q~~a a ladiniz.ación. ( Cf. Richard Adams, 
parece ser a condiçao ou o requisito . par~ ª lad . ·z.ação não tenha exata correspon-
1956·60 ss.). Se bem que o conceito e ."!' a aludida obra, página 111) , 
dência com o de assimila~ão ( conforrg~ -o de~n~~s o~orre a ladintzação, parece-nos 
o comentário .de Adams, sobre as cond iç::iI~ilação estudado entre os Terêna. 
bastante consistente com o processo e 
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m~lhorar sua vida; não cumprindo o prometido, ustino acabou 
bngando com s~a sobrinha (e com sua irmã)., resultando na 
TI?°:dança de Juh~na, sua mãe e seus dois filhds para a aldeia 
v1z1nha de Moreira, um ano depois de haverem todos se mu
dado,. esperançosos, para Passarinho. Embora residisse em 
Moreira, onde plantava um pouco de mandioca e de batata 
t~abalhava c~mo lavadeira numa casa de comércio na pequen~ 
cidade de Muanda. Em Moreira morreu sua filha e a pouca 
produçã?, -Oe "sua roça ~"os bu~es que bebiam pinga roubavam 
tudo . ·. . ) fez. que J uhana aceitasse a sugestão de seu patrão 
em Miranda, indo, assim, para Campo Grande, onde deveria 
empregar-se como doméstica. Comenta Juliana que "é triste 
quando a gente não tem um homem para governar a gente"· e 
ac~escenta: "mas onde eu vou tem sempre um estranho que ~e 
guia, nunca nenhum patrão abusou de mim". Chegou em 
Campo Grande em 1920, ap~nas com sua filhinha Rita, a mais 
nova, c?m quatro anos de idade. Sua irmã Carolina haveria 
de seguir seus passos poucos meses depois. Nessa cidade co
nheceu ~~a. senhora que a levou para trabalhar em sua fazenda, 
no mun1c1p10 de Campo Grande. Afirma que gostava da 
fazenda, onde os patrões a tratavam bem. Nessa fazenda co
nheceu Cleciano Rocha, um purutuya com quem passou a viver 
a conselho de terceiros. Cleciano começou a trabalhar n~ 
Noroeste do Brasil alguns meses depois de unir-se com Juliana. 
Após um ano de vida em comum, decidiram casar-se no reli
gioso, r~gularizan~o a situação do casal que a essa altura já 
estava ~inculado a~ turmas de conservação da Estrada, junto 
das quais eram obngados a residir de conformidade com o tra
b3:1ho de Clecian_o. Três meses depois de casada no religioso, 
foi buscar sua mae em Bananal (para onde havia ido depois da 
saída de Juliana. de ~oreira), que passou a acompanhar o casal 
para c:nde Clec1ano tivesse de se deslocar. Conta Juliana que 
~ua mae aprovou seu casamento e que gostou muito de Cleciano; 
este haveria de aprender o txané de modo razoável o bastante 
para lhe permitir entender seus parentes afins T~rêna. Com 
esse segund? marido teve mais seis filhos, metade dos quais 
morre~: dois ~~r doe ... nça e um por suicídio (aos 23 anos) ; 
sobreviveram Julia, Lws e Benedito, todos pertencentes ao atual 
grupo doméstico de Juliana e respectivamente com as idades 
de 25, 23 e 22 anos (em 1960). Júlia trabalha como lavadeira 
(em sua própria casa) e é amasiada, pela segunda ve.z, com um 
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mestiço, de 37 anos, operário de construção; Luís t~abalha con10 
pintor e na época da pesquisa realizava seu s_erv1~0 nu.ma ,. f?
zenda do município de Campo Grande; Benedito e escnturar~o 
da Petrobás, tem curso ginasial até o 3.0 ano e, em 1960, ~avia 
sido enviado pela companhia a Araçatuba. Quando seus. filhos 
ainda eram crianças, Juliana procurou convencer . Clec1ano a 
mudar de emprêgo, saindo da No roeste do Brasil on~e" s~u 
salário era baixo e suas contínuas mudanças de res1dencia 
acarretavam sérios prejuízos para a organiza9ão domé~tica. 
Cleciano conseguiu assim um emprêgo de gan na Prefeitura 

A -

de Campo Grande. Essa mudança de emprego p~rece que nao 
resultou em nenhuma melhora para o grupo fam1hal. A perma
nência e·m Campo Grande resultaria num desajustamento do 
casal levando Cleciano a arranjar outra companheira e a aban
don~ Juliana e filhos, após vinte anos de vida em ~omum; 
simultâneamente Cleciano começou a beber e a embriagar-se 
constantemente. Posteriormente, falecia Cleciano, o que levou 
Juliana a reivindicar seu pecúlio, como sua espôsa legítima. O 
dinheiro do pecúlio auxiliou a construção de s_ua casa, tôda de 
tijolos, construída pouco a pouco por seus filhos: a casa de 
Juliana, pode-se dizer, é a melhor moradia de quantas pudemos 
visitar entre os Terêna citadinos. 

2.º Caso (Aquidauana) 

O segundo caso que desejamos expor refere-se a um dos 
filhos de uma Terêna migrante, nascido de seu segundo casa
mento (com um purutuya); trata-se de Elias, filho do per
nambucano Santana e da Terêna Amélia, ambos falecidos. 1?.sse 
caso foi o escolhido a fim de proporcionar ao leitor uma idéia 
de uma situação de integração no meio urbano, sem, no entanto, 
inculcar um desejo de fixação na cidade, comum entre os cita
dinos de segunda geração (particularmente quando nascidos na 

cidade). 
Quando Amélia se amasiou com Santana já possuía três filhos, 
todos casados. Com Santana teve mais quatro, sendo um dêles 
Elias, o mais nôvo. Quando Elias tinha 1 O anos, seu pai 
morreu tendo sua mãe falecido três anos depois. Antes de 
falecer ' sua mãe lavava roupa "para fora" e tinha grande fre
guesia 'em Aquidauana. Elias acostumou-se a ir periodicamente 

149 



a Bananal, onde seus pais mantinham uma pequena roça; pôde, 
assim, manter relações permanentes com seus parentes aldeados. 
Mesmo depois de seus pais haverem falecido, Elias continuaria 
a visitar seus parentes e a cultivar mandioca brava e feijão 
miúdo na roça da Reserva. 
Além de trabalhar como pedreiro, Elias há mais de quinze anos 
é porteiro do cinema de Aquidauana. E foi nessa condição que 
conheceu sua mulher, Delfina, uma Terêna de Bananal. Esta 
morava em Bananal na casa de um tio paterno, desde a morte 
de sua mãe (quando Delfina contava 14 anos de idade ). Com 
o falecimento de seu pai, Delfina, que na época contava 22 
anos, saiu da aldeia com destino a Aquidauana, acompanhando 
uma sua patrícia que trabalhava como doméstica nessa cidade. 
Essa amiga arranjou-lhe um emprêgo de cozinheira e passadeira 
numa casa particular. Trabalhou três anos nesse emprêgo, 
passando depois a residir com Elias. A princípio o casal morou 
com Jacinto, um dos irmãos de Elias; mas Delfina, alegando 
que sua cunhada (mulher de Jacinto) "fazia muita briga", 
induziu Elias a construir seu próprio "barraco", na vizinhança 
do de Jacinto, no lugar chamado Buraco. Tiveram apenas uma 
filha, Glorinha, nascida, em 1948, em Aquidauana e, em 1960, 
aluna do segundo ano primário da Escola Modêlo Antônio 
Correia na mesma cidade. Há cêrca de quatro anos veio uma 
Terêna de Bananal hospedar-se na casa de Elisa, irmã de Elias 
e sua vizinha: a mulher ofereceu a filhinha, Lurdes, para Delfina 
criar, explicando que a menina atrapalhava sua vida, impe
dindo-a de conseguir bons empregos na cidade. Delfina e Elias 
concordaram em adotar a criança que, na época, tinha poucos 
m·eses de vida. 
Elias declarou possuir um terreno, comprado por dez mil cru
zeiros, a prestações de duzentos cruzeiros mensais, que êle 
guarda para sua filha Glorinha. O terreno da casa em que mora 
com sua família é da Prefeitura; não é um terreno suscetível de 
negócio, por causa das enchentes periódicas do córrego João 
Dias. Delfina nos informou que o prefeito lhes arranja moradia 
durante as cheias, e nela ficam morando até as águas baixarem 
e poderem retornar à sua casa ·em Buraco. Pudemos observar 
uma divergência entre o casal: Elias deseja residir definitiva
mente em Bananal, ao passo que Delfina nem quer ouvir falar 
nisso, chegando a ameaçar separar-se a fim de assegurar a 
permanência de suas filhas, verdadeira e adotiva, num lugar 
onde há escolas e recursos. 
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Análise dos Casos 

Os dois casos selecionados constituem uma complemen
tação das biografias apresentadas e das situações descritas nos 
parágrafos anteriores. Com a descrição das vicissitudes de 
Juliana tivemos uma visão do papel da mulher Terêna nesse 
proc·esso de migração Aldeia-Cidade. Com a exposição dos 
esforços de Elias em sair da cidade para trabalhar na aldeia de 
sua mãe, malgrado sua ocupação essencialmente urbana, pu
demos ~ratar de uma questão até aqui não-proposta à reflexão, 
qual seja a do "retôrno da família migrante" através de um 
descendente não-assimilado à sociedade nacional. Neste último 
caso, o surpreendente é o fato dêste indivíduo (Elias) ser 
nascido na cidade, filho de pai nacional, e, não obstante, identi
ficar-se inteiramente com a família materna, indígena; poder
se-ia dizer que Elias incorporou a tradição agrícola do povo de 
sua mãe graças à sua socialização como Terêna, visitante perma
nente, que sempre foi, da aldeia de seus antepassados maternos: 
em Bananal sonha Elias viver uma vida de trabalho tranqüilo 
no cultivo de sua roça, à qual, nas atuais circunstâncias, pouca 
atenção pode dar. ~o anseio de quem, nunca tendo experiência 
de vida permanente em aldeias, permite-se ignorar as limitadas 
oportunidades oferecidas pela Reserva, não dando ouvidos à 
maioria dos Terêna migrantes, entre os quais se inclui sua pró
pria mulher. Nesse sentido, o caso Elias é excepcional, ao 
contrário do de Juliana, que encarna o comum da mulher 
Terêna migrante. Mas tanto um quanto outro oferecem-nos 
novas perspectivas de compreensão do processo migratório. 

Aos casos de Juliana e de Elias, bem como às biografias 
de Luciano e de Laudelino, poderíamos ter acrescentado outros 
mais: o de Gregório e seus irmãos, migrantes pioneiros em 
Aldeinha; da índia Quitéria de Guanandi, cuja mudança para a 
cidade em busca de tratamento médico para seu pai estimularia 
uma corrente migratória de !pegue para Aquidauana; de An
tônio Lily, primeiro morador do lugar chamado Buraco e um 
dos personagens mais controvertidos da comunidade Terêna 
citadina, e cuja casa abrigou grande número de migrantes de 
Bananal, garantindo-lhes o apoio inicial de que necessitavam 
para se instalarem na cidade. Concluímos que êsses casos já 
haviam sido suficientemente delineados ao leitor durante a des
crição dos agrupamentos migrantes, embora os tivéssemos apre
sentado de forma fragmentária. Mas as experiências colhidas 
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r uns e or outros no processo migratório tendem a se repetir 
~~ tal mo~o que seria monótono estarmos a transcrever neste 

· r nu' mero de casos constantes de nossas cadernetas texto maio ' , h 1 · ' 1 
d Lamentamos apenas - e essa e uma fal a astimave 
e campo. . f' d ~ d. G s o _ não havermos conseguido a b1ogra 1a o 1n io oi;ne , 
restigioso koixomuneti Terêna de Campo Gran?e. e °?,1gra~te 

p · neiro naquela cidade: dadas as suas caractenstic~s profts
P.1º ais" comuns aliás aos demais koixomuneti mencionados na 
81~~eir~ parte dêste livro, Gomes não se fixa:'ª . em nenhum 
fugar, se bem que tivesse como p_onto de r~ferenc1a a casa ~e 
sua irmã Maria Almeida, à qual lª nos refenmos. As oportum
dades de entrevistas com Gomes surgiram em momentos em que 

0 
mesmo estava em situação "de trabalho" ou quando o tempo 

disponível do pesquisador era exíguo. Estam?s cert~, no en
tanto, de que, a despeito desta falta, con~egu1:11os deixar bem 
marcado 0 lugar do koixomuneti na m1graçao para Campo 
Grande e sugerir 0 papel que" viria. a ~esempenhar no compor
tamento da comunidade Terena c1tad1na. 
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CAPÍTULO VII 

A REORGANIZAÇÃO DO GRUPO FAMILIAL 

A reorganização do grupo familial nas condições de vida 
urbana não se deu, como se poderia imaginar, em conseqüência 
de uma desorganização resultante do processo migratório. Tam
bém a desorganização familial não constituiu um reqqisito à 
migração, pois, em regra, tal migração caracterizou-se pela 
deslocação da Reserva para a cidade de famílias relativamente 
organizadas em têrmos dos padrões vigentes nas aldeias. A 
grande maioria dos Terêna migrantes veio à cidade "em família", 
e apenas uma minoria, vinda à cidade por migração individual, 
chegou a estabelecer-se no meio urbano e nêle constituir família. 
Uns e outros, ainda que trouxessem para as áreas urbanas o 
mesmo padrão de organização e de comportamento familial que 
atualizavam na vida de Reserva, tiveram de adaptar-se às novas 
condições de existência, reorganizando o "sistema familial'' em 
sintonia com as solicitações e as limitações do ambiente cita
dino. As diferenças que vamos encontrar entre Campo Grande 
e Aldeinha, considerando-se o modo de organização de seus 
respectivos grupos familiais, revelam-nos que enquanto essa 
guarda estreita simetria com as Reservas (especificamente com 
Cachoeirinha), aquela mostra outra configuração, bem mais 
consistente com às condições de adaptabilidade :ao meio urbano. 
Grosso modo, poder-se-ia dizer que Aldeinha (como a sua 
própria denominação sugere) é a Aldeia/ Reserva na Cidade: 
do ponto de vista da organização dos grupos familiais, pràtica
mente não há diferenças significativas entre o que se observa 
em relação a êsses índios suburbanos e aos da Reserva Cachoei
rinha, por exemplo. Apesar de cêrca de metade de sua popu
lação trabalhadora perfilhar ocupações urbanas e de pouco 
m·enos de 60% de seus moradores serem alfabetizados, Aldeinha 
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poucas modificações ~ofreu n? nível da organização familial : 
a família elementar, sunples, z. e., sem agregados, que na Re
serva é majoritária, abrangendo mais de 2/ 3 dos grupos fami
liais - conforme se r,egistrou ,em Cachoeirinha, a Reserva 
tomada como referência - também o é em Aldeinha quase 
que na mesma proporção (71,6% em Cachoeiri~ha; 78,1 % em 
Aldeinha); ao passo que em Campo Grande o inverso ocorre: 
1/ 3 de famílias elementares simples (33,3% ) contra 2/ 3 de 
famílias elementares com agregados ( 40% ) e extensas 
(26,6%). Mais do que a família extensa, o agregado - . co~o 
categoria sociológica - é que marca o síndrome da urbanizaçao, 
como tentaremos demonstrar. Por essa razão, ao estudarmos 
neste capítulo as mudanças operadas no nível da organização 
familial, vamos dispensar-nos de comparar sistemàticamente os 
dados pertinentes "à nova situação" - na qual se incluem as 
áreas de Aldeinha Guanandi, Buraco e Campo Grande - com 
aquêles referentes' à situação de Reserva ou "à velha situação". 
O processo de mudança social será mais adequadamente estu
dado através da consideração analítico-descritiva dos diversos 
agrupamentos de migrantes instalados naquelas áreas qu~ classi
ficamos, de modo específico, como citadinas. O muito que 
permanece da "velha situação" em Aldeinha e o pouco que 
dela se nota em Campo Grande permitem-nos colocar em 
segundo plano nossas referências aos dados e índices registrad~s 
na Reserva (Cachoeirinha) , uma vez que esta pode ser consi
derada bem representada no agrupamento de Aldeinha, pois 
seus padrões residenciais e de organização doméstica mui~o se 
assem,elham aos de Cachoeirinha, como tivemos a oportunidade 
de indicar. 

1. Família e Grupo Doméstico 

O primeiro sintoma da transformação que haveria de 
operar na estrutura dos grupos familiais pode ser apontado na 
mudança de configuração dos grupos domésticos. f:stes passa
ram a ter na família extensa e, sobretudo, na família elementar 
acrescida de agregados a forma de organização mais comum; 
enquanto em Aldeinha a família elementar desempenha uma 
função muito semelhante àquela cumprida nas condições de 
Reserva, em Campo Grande vemos indícios de um nítido" f orta
lecimento da família extensa. A tabela V mostra êsse fenomeno 
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e sugere o continuum Aldeia-Cidade que lhe é subjacente: em 
percentuais, a família elementar em Campo Grande corresponde 
a cêrca de metade da que registramos em Aldeinha, na pro
porção de 33,3% x 62,5%; em contrapartida, a família extensa 
em Aldeinha não constitui mais de 9,3% , enquanto em Campo 
Grande ela abrange 26,6% dos grupos domésticos registrados. 
Mas o dado mais sintomático parece-nos ser o aumento de 
agregados nos grupos domésticos organizados nas condições 
efetivas de vida urbana, como soem ser aquelas encontradas 
em Campo Grande. Nessa cidade 40% dos grupos domésticos 
possuem agregados, sendo que em Aldeinha apenas 15 6 % 
dêles os incluem. Acentue-se que a presença de agregados ~ntre 
êsses agrupamentos de migrantes parece indicar que o processo 
de, ~rbanização é responsável pela emergência de uma categoria 
praticamente despercebida nas condições de vida de Reserva. 
Aldeinha, projeção que é da Reserva, pouco transfigurada em 
seus grupos familiais pela migração, registra quase o mesmo 
índice de agregados que aquêle observado em Cachoeirinha. 
Mas é com a inserção definitiva dos Terêna na área urbana 
propriamente dita, na cidade de Campo Grande, que os grupos 
domésticos vão sofrer radical alteração. t 

TABELA V 

-
Grupos domésticos ALDEINHA BURACO GUAN AN DI 

CAMPO 
TOTAL 

GRAN DE 

Família elementar 20 5 5 5 35 

Família conjugal 2 1 - - 3 

Família extensa 3 1 - 4 8 

Família e/ agre-
gados 5 2 4 6 17 

Grupos especiais 2 - - - 2 

Totais 32 9 9 15 65 

( 1) As quantidades registradas em Guanandi e em Buraco - portanto na 
zona propriamente urbana de Aquidauana - são por demais insignificantes para 
proporcionar qualquer percentual expressivo da dinâmica do continuum; contudo, 
so~~dos ambos <?S agrupamentos e definidos como uma única população urbana, 
v.eri!1ca-se que sei~ grupos domésticos dentre os dezoito de Aquidauana são cons
tituidos por famílias com agregados, i. e., 33,3% daquele total. situando-se essa 
população num ponto intermediário do continuum Aldeia-Cidade ou a meio ca
minho entre Aldeinha, com 15,6%, e Campo Grande, com 40% . 
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Esclareça-se, contudo, que não se pretende demonstrar 
essas alterações na configuração dos grupos domésticos citadinos 
mediante r.ecurso estatístico. Para um sociólogo, habituado aos 
grandes números, a tabela acima pareceria irrelevante, mas 
para êle a estatística ~ão é ape11:as uma técnica descritiva, .é 
um método interpretativo por meio do qual apreende a reali
dade e a penetra muitas vêzes pela via dedutiva. Para nós, 
coerentes com o que dissemos no capítulo anterior a propósito 
da quantificação, os índices a que chegamos desempenham um 
papel unicamente descritivo, como dados complementares, mas 
nem por isso destituídos de significação para o correto equacio
namento do problema: indicam tendências e prenunciam carac
terísticas de um f enômeno que a análise de casos concretos, 
apreendidos qualitativamente, deverá por fim compreender. 
Assim sendo, sem atribuir às referidas cifras outro sentido que 
realmente possuem, devemos explicitar a significação dos dif e
rentes tipos de grupos domésticos constantes da tabela V. 

Exceção feita à classe do que denominamos "grupos 
especiais" (um morador solitário numa casa e um ancião e seu 
neto noutra casa, ambas em Aldeinha) , as demais classes foram 
construídas tendo em vista a composição familial existente no 
grupo doméstico: considerou-se família .elementa~ . aquela. for
mada por um casal e seus filhos solteuos; .fam1ba c~~Jugal, 
quando formada apenas por um casal, sem filhos; fam1ha ex
tensa quando estão associadas duas ou mais famílias elemen
tares' (para efeito analítico é quando se pode distinguir entre 
as elementares uma que poderemos chamar de família nuclear, 
como aquela que gera as demais;2 numa família extensa, com
posta por famílias elementares fraternais, evident·emente não há 
família nuclear) ; família-com-agregados é um conceito residual, 
pois inclui todos os grupos domésticos que não se enquadram 
em nenhuma das classes acima descritas; importa acrescentar 
que a amplitude do conceito e o uso um pouco abusivo do 
têrmo agregado não acarretam maiores prejuízos à investigação, 
uma vez que o mesmo critério foi aplicado em todos os agrupa
mentos migrantes considerados. A adoção dêsse critério implica 
estender a noção de agregado a categorias de parentesco con
sangüíneo e afim, como pai, mãe, sogros, irmãos (reais ou 

(2) O exemplo típico de família nuclear, geradora . de outra(s), é ~ que en
volve marido espôsa filho e nora ou filha e genro; a diferença de geraçoes marca 
a separação 'entre d~as famílias elementares, a primeira delas considerada nuclear. 
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classificatórios), netos e sobrinhos, desde que guardem quan
to a Ego (o chefe do grupo doméstico) relações definidas 
como de dependência ( econômica ou autoritária) ; a categoria 
de agregado inclui, assim, no caso dos Terêna urbanizados, 
indivíduos que se ligam às famílias migrantes por laços de 
parentesco. 

1 

,, 

TABELA VI 

Netos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Sobrinhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Irmãos 

Sogros 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
p . rogerutores .... . .... . ............. . 

8 

3 

3 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Entre êsses 40 agregados, há os que migraram recentemente 
e, devido a dificuldades em encontrar r,esidências, tiveram de 
se anexar a grupos domésticos já organizados na cidade; e há 
também os que, por senilidade ou puerilidade, são incapazes 
de se manter isolados. Em percentuais êsses agregados apre
sentam a seminte distribuição pelos agrupamentos migrantes: 
5,60% em Aldeinha, 9,62% em Guanandi, 13,04% em Buraco 
e 18, 18 % em Campo Grande, o que é perfeitamente consistente 
com o continuun Aldeia-Cidade aludido linha atrás. O alto 
índice de agregados em Campo Grande sugere que é nesta cidade 
que os ~grantes Terêna encontram os maiores obstáculos para 
nela se instalarem de modo semelhante ao que estão acostumados 
na aldeia. E se os elos de parentesco parecem ser indispensáveis 
para sustentar a migração em quaisquer dos agrupamentos 
considerados, as maiores facilidades para essa m-0bilidade variam 
de acôrdo com a posição ocupada pelo agrupamento no conti
nuum Aldeia-Cidade; em Aldeinha, como vimos, os grupos 
domésticos nã-0 só são formados em sua maioria por famílias 
elementares, como também coincidem com grupos residenciais, 
i. e., cada um possuindo sua própria residência; já em Campo 
Grande nem sempre se dá essa justaposição do grupo doméstico 
sôbre o grupo residencial, pois há casos em que, habitando uma 
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mesma casa, dois casais podem guardar total separação em 
suas respectivas vidas econômica e social, mesmo que estejam 
unidos por laços familiais como os que unem a família de 
orientação com a de reprodução; isso é sintoma de que o pro
blema habitacional se agrava à medida que se caminha no 
continuum Aldeia-Cidade. 

Mas o processo de agregação deve ser examinado também 
como uma das modalidades de ampliação do grupo doméstico, 
como o nascimento, a adoção e o matrimônio. Cada uma dessas 
modalidades, de per si, contribui com um determinado percen
tual sôbre o total dos 297 indivíduos considerados parcial ou 
inteiramente dependentes dos 54 casais líderes dos grupos 
domésticos ou das 13 pessoas que por divórcio ou viuvez chefiam 
suas respectivas famílias (são 121 indivíduos que, somados aos 
297, perfazem a população migrante de 418 pessoas). O nas
cimento constitui a modalidade que com mais freqüência atua 
na ampliação do grupo doméstico, como se pode ver pela 
tabela VII; êsse percentual, entretanto, não retrata o crescimento 
vegetativo dos grupos domésticos depois de sua instalação no 
meio urbano, uma vez que muitos dos filhos dos casais e das 
pessoas líderes nasceram antes da migração, portanto saíram 
de seus lugares de origem junto com seus pais; mas se pode 
afirmar, grosso modo, que apenas cêrca de 1/ 3 dêsses 197 

TABELA VII 

Nascimento . . . . . 197 66,33% 

Agregação . . . . . . 40 13,47% 

Matrimônio . . . . . 51 17,17% 

Adoção . . . . . . . . . 9 3,03% 

Total . . . . . . . . 297 100,00% 

indivíduos está nessas condições, sendo que o restante já nasceu 
na cidade. Já as demais modalidades constituem, sobretudo, 
técnicas de recrutamento de novos membros para o grupo 
doméstico: são controladas de modo mais eficaz pelo grupo 
doméstico, pois sempre dependem do "chefe de família", quer 
para a permissão do matrimônio (com a conseqüente anexação 
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do. cônjuge), quer para a aceitação de novos membros na 
un~dade resid:ncial (é o caso d?s agregados), quer, ainda, para 
a l~~orporaçao . de parentes afins ou consangüíneos no grupo 
familial por meio da adoção. Essa última modalidade assume 
nas co~dições de vida urbana, uma significação tôda especial; 
a ª.doçao se caracteriza pelo reconhecimento jurídico, i. e., pelo 
re~~tro em cartório de sobrinhos ou enteados como filhos 
legi!1mos, aos quais o pai adotivo empresta o nome. ~sse 
f~nomeno tem sua explicação na necessidade de legalizar situa
ço~s que nas condições de vida na Reserva poucas possibilidades 
tenam ?e . aflorar. S~o. os c~~os em que a adoção representa 
ll:m .ª~rescimo no ~alano-fam1ha dos pais adotivos, ou quando 
s1gni!ica ? ~btenç~o . d~ documentos formais para os filhos 
ado~vos, 1nd1spensave1s a sua sobrevivência na ordem nacional. 
A ~1gura do _adotivo disting_ue-se da do agregado tout court 
(pois ª- adoçao pode ser vista como um caso particular de 
agregaçao) pelo fato de incorporar o indivíduo à família que 
o adotou, enquanto o~ a~regado prõp3iamente dito é incorporado 
ape~as ao grupo domestico. A adoçao, legalizada pela sociedade 
nacioJ?al, parece ser uma característica a marcar o processo de 
urbanizaça?. Do t_?tal dos grupos domésticos citadinos, 13,84 % 
recorrem a adoçao para solucionarem problemas concretos 
propostos p~la sociedade envolvente. Sôbre o matrimônio 
falaremos adiante. ' 

..... 

É impQrtante observar que o recrutamento de novos 
~embr~s para. os grupos domésticos citadinos obedece a certos 
imperativos ditados pelas possibilidades de convivência ine
ren~es _à ordem residencial. Ainda que seja tolerada uma certa 
vanaçao na composição dos grupos domésticos como se viu 
na comparação da Reserva com a Cidade, não s~ poderia dizer 
o mesmo. com ref ~rênci~ . à dimensão dêsses grupos, tomados 
como unidades residenc1a1s. Parece haver um limite máximo 
com r~lação à ,s~a magnitude, se bem que não se possa dizer 
~ue ?ªJª um m1n1mo: as famílias migrantes, em geral, chegaram 
as cidades como reduzidas famílias elementares· nessas condi
ções, instalaram-se no nôvo ambiente e nêle ampli~ram o número 
de seus membros segundo as várias modalidades de recruta
~ento. já ~xaminadas. Mas na organização dos grupos domés
ticos c1tad1nos, essas famílias elementares devem ter-se orientado 
para o padrão residencial vigente nas condições de vida de 
Reserva: º. ~otejamento entre os índices residenciais registrados 
em Cachoeinnha (6,75%) e na Cidade (6,43%) parece indicar 
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a existência dêsse limite. 3 E é sintomático, nesse sentido, o 
que nos disse um Terêna de Campo Grande quando ponderou: 
"na aldeia ou aqui na cidade nunca dá certo morar muita gente 
junta". Estas considerações são tanto mais importantes quando 
se verifica que a manutenção de um mesmo padrão numérico 
(ou limite) não impediu que ocorresse sensível alteração na 
composição do grupo familial: a prioridade da família elementar, 
observada na Reserva, foi substituída pela prioridade da família 
extensa, ou com agregados, nas condições de vida citadina. 
Tal fato, em si mesmo, constitui a marca de um momento de 
transição. Essa transição, entretanto, se interfere nos tipos ou 
nas formas de família, por outro lado não a leva à desorgani
zação. Ao contrário, parece que a estabilidade familial alcança 
índice mais alto nas condições de vida urbana.4 É o que 
nos induz à comparação entre índices de cisão de grupos domés
ticos, obtidos em Cachoeirinha e entre a população Terêna 
citadina; apesar de os dados censitários corresponderem a 
períodos de duração diferente - três anos em Cachoeirinha 
(1957-1960) e dois anos em Campo Grande-Aquidauana 
(1958-1960) -, servem para os nossos propósitos de aquilatar 
certas tendências à desorganização social e à reorientação dos 
valôres. No espaço de três anos, Cachoeirinha apresentou um 
índice de 37 ,2 % de cisão em seus grupos domésticos, sendo 
que 16.6% das cisões foram devidas ao divórcio, como tivemos 
a- oportunidade de discutir anteriormente no capítulo IV; já 
entre os índios citadinos o índice de cisão, referente ao espaço 

(3) A pecu1iaridade da migração e a~ condições de vida u~bana, embora não 
cheguem a modificar radicalmente º· padrao .. Ado~ grupos d_?~ést1cos, acarretam _!ll
gumas modificações como a da maior frequ~nc1a de fam1basA com d!fas _geraçoes 
(51,8% em Cachoeirinha, para 64,6% na Cidade)! a de tres geraçoes J~ surg~ 
numa freqüência bem menor (39,2%_ em Cach<?C~rmha, para ~6,1% na Cidade), 
enquanto as famílias de uma geraçac (Cachoemnha S,1%, C1da~ 6,1% > ..• e ~e 
quatro gerações (Cachoeirinha, 3,7%, Cid~de 3,~7% ) ocorrem COJl?. igual_ freq_uencia. 
Essa tentativa de atualização de um padrao residencial num ambiente tao _diferente 
e diversüicado como o urbano não exclui o balanceamento de um conjunto de 
fatôres como a renda ou as possibilidades efetivas de acomodação. Com referên
cia à 'Africa Little f~z as seguintes considerações, que bem se aplicam ao caso 
Terêna: "O; migrantes vêm à procura de emprêgo, muitas vêzes sõ~inhos . Quan
do trazem suas famílias, estas consistem em geral de uma espôsa, filhos e talvez 
um ou mais dependentes. ~stes fatôres, Juntamente co~ ~ c_apacidade. de pagar 
aluguei e a disponibilidade de acomo<iaçoes, são os prmcipa1s determinantes do 
tamanho do grupo residencial. A renda média é baixa" (Kenneth Little, 1960 :94) . 

( 4) A propósito dos Tepoztecos (México), Oscar Lewis faz igual observação 
quando os estuda como migrantes na Cidade do México: "Encontramos muito 
pouca evidência de desorganização familial na cidade. Não houve casos de mães 
e filhos abandonados entre as nossas 69 famílias estudadas, nem houve tampouco 
histórias de separações e divórcios salvo em umas tantas famllias. As famílias se 
mantêm unidas; de fato há alguma evidência de que a unidade familial aumenta 
na cidade, face às dificuldades da vida citadina" (0. Lewis, 1957:239). 
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de dois anos, foi de 18,6% , sendo pràticamente nulo o índice 
de divórcio (em números absolutos, houve apenas uma sepa
ração). A teoria de Oscar Lewis sôbre as famílias T·epoztecas, 
migradas para a Cidade do México, parece encontrar aplicação 
no caso Terêna, guardadas as peculiaridades das respectivas 
situações. 

2. O Matrimónio 

A análise em separado do matrimônio, feita no capítulo 
IV e retomada neste, nada mais é do que a tentativa de elucidar 
problemas de reorganização da vida social e de reorientação a 
valôres no plano do sistema familial. É no sistema familial que 
se articulam os grupos sociais menos inclusivos (a família e 
o grupo doméstico) e é no interior dos mesmos que germinam 
os valôres mais contraditórios. Quer na situação de Reserva, 
quer na de Cidade, o choque de gerações traduz diferentes 
graus de incorporação da cultura alienígena e diferentes modos 
de exploração das possibilidades sociais, abertas pelo contato 
interétnico. Se o trabalho individual proporciona a indepen
dência relativa do jovem Terêna de sua família de orientação, 
pondo em crise o sistema de valor vigente, a procura e a 
obtenção de espôsa pràticamente cristaliza essa independência, 
pois confirma a individualidade do jovem na escolha do cônjuge, 
escolha essa que passa a se orientar pela situação de contato. 
Na Cidade, mais do que na Reserva, é na escolha de cônjuge 
e de ocupação que o jovem Terêna vê-se colocado diante de 
alternativas em que os costumes tribais pouco podem auxiliá-lo 
na decisão. No próximo capítulo examinaremos o quadro 
ocupacional e suas implicações na inserção dos Terêna na 
sociedade nacional; agora, analisemos o matrimônio. 

Num total de 80 uniões registradas entre a população 
Terêna citadina, 43, 7 % correspondem a casamentos intra tribais 
(Terêna x Terêna), 37,7% a uniões interétnicas (Terêna x 
purutuya) e 18, 7 % a uniões entre mestiços e intertribais (rema
nescentes Guaikurú, Guaraní etc.). O que vem marcar o grau 
de integração na ordem nacional é o alto índice de uniões 
interétnicas; mas vale acentuar que 2/ 3 dessas uniões são de 
mulher Terêna com homem purutuya. Essa proporção é a 
confirmação aritmética das dificuldades que os homens Terêna 
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encontram na escolha de cônjuges não-indígenas. Porém os 
percentuais atingiriam maior expressividade se considerássemos 
somente as uniões efetivadas nas condições de vida citadina, 
i. e., pós-migração. Nesse caso, 45% podem ser classifica
das como interétnicas. Duas razões podem ser evocadas para 
explicar êsse fenômeno. A primeira delas refere-se às dificul
dades encontradas pelo elemento masculino para conseguir 
um r,endimento capaz de sustentar mulher e filhos que fatal
mente surgirão. Esclareça--se, ness,e sentido, que os Terêna prà
ticam,ente não recorrem a técnicas anticoncepcionais e abor
tivas; ao contrário, parecem estar bastante familiarizados com 
drogas estimuladoras da fertilidade feminina. O índice de sol
teiros masculinos na população citadina (incluindo Aldeinha) 
é ligeiramente superior ao encontrado nas condições de vida de 
Reserva (Cachoeirinha == 29,45 % ; citadinos == 32,40%). E 
se considerássemos somente os citadinos propriamente ditos, 
com a exclusão dos moradores de Aldeinha, êsse índice subiria, 
porquanto às dificuldades de salário se somariam as de moradia: 
em Campo Grande e em Guanandi uma forte justificação do 
celibato está nos aluguéis altos; em Buraco, na falta de espaço 
útil para novas construções (também dispendiosas em si 
mesmas) nas áreas alagadiças da Prefeitura local. A segunda 
razão deve ser procurada na reorientação da conduta matrimo
nial feminina, que passa a ver no cônjuge não-indígena a sua 
possibilidade de "melhorar de vida" (melhoria financeira, me
lhoria residencial), quando não pressente uma porta aberta para 
a sociedade envolvente: possuir um marido que oriente a 
família no "regulamento dos brancos" parece ser um ideal cada 
vez mais partilhado pela jovem Terêna e, em muitos casos, por 
seus próprios pais. Alguns apresentam pitorescas racionaliza
ções, como a do índio Emílio Paulo, nascido em Aquidauana 
e residente em Aldeinha, quando entrevistado sôbre sua expec
tativa em relação ao casamento de seus filhos: "A gente pro
cura ver se êles (os filhos) casam com civilizado, para não 
esparramar a raça, para ir refiµando a raça. Tem que ir pro
curando um meio de evolução cada vez mais civilizado"; e 
conclui: "Eu sou de origem T,erêna, não posso negar a minha 
raça, mas procuro, cada vez mais, um meio de civilização". 
Emílio Paulo tem uma situação econômica relativamente boa: 
arrendou uma carpintaria e pretende comprá-la; tem três empre
gados, sendo dois Terêna e um purutuya. Outros casos, como 
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êsse, foram por nós encontrados, todos indicativos dessa reori
entação no sistema de valor tribal. Como mostramos noutra 
oportunidade,5 é através do matrimônio interétnico que a 
população indígena dá seus passos mais firmes na estrada da 
assimilação. 

A legalização do matrimônio assume na Cidade uma im
portância que não tinha na Reserva, como se viu ~o capítulo IV. 
Nas condições de vida na Reserva a regulamentação das uniões 
por instituições alienígenas (a Igreja e o Pôs to) tinha lugar mais 
por imposições destas do que pela procura voluntária e interes
sada dos cônjuges. A população migr·ante, instalada nas zonas 
urbanas e suburbanas de Campo Grande e Aquidauana, tinha, 
ao contrário, outras necessidades objetivas, como a de adaptar
se aos requisitos legais da sociedade nacional. Tomando-se 
comparativamente as populações da Cidade e da Reserva (dados 
de Cachoeirinha),6 conforme tabela VIII, verificamos que 
de 35,2 % , relativamente ao índice de casados na Reserva, 
sobe-se a 45,2% na Cidade, o que vem em apoio do que temos 
dito a propósito dessa tendência do índio a valorizar as insti
tuições alienígenas quando instalados no meio urbano e subur
bano. Os Terêna de Aldeinha, tanto quanto os de Campo 
Grande e os das áreas urbanas de Aquidauana, estão, particular
mente os jovens, voltados para o universo citadino e em relação 
a êle redefinem seu sistema de valor. Em conexão com isso, 
registra-se uma diminuição do índice de amasiados (de 29 ,5 % 
na Reserva, passa-se a 20,3 % na Cidade), da mesma maneira 
que - devido a razões já expostas em parágrafos anteriores -
cresce na Cidade o índice de celibato (de 23,0% na Reserva 
para 24, 7 % na Cidade). E com relação ao divórcio, que po-

(5) "A assimilação parece tomar-se possível somente em casos especiais, 
quando se conjugam fatôres, como o tempo de moradia na área urbana, com seus 
reflexos nas gerações seguintes, 0 casamento interétnico e a mestiçagem resultante, 
mas, sobretudo, a maior ou menor desorganização familial, de influência decisiva 
no ajustamento das primeira e segunda gerações na estrutura urbana nacional'' 
(R. C. de Oliveira, 1960a:124). A não-ocorrência de processos desorganizatórios na 
família de Emílio Paulo explica, por outro lado, o fato de seu comportamento real 
(suas efetivas relações com seus patrícios e sua objetiva inserção na comunidade 
Terêna) estar voltado preponderantemente para um sentido tribatista de vida em 
vez de para a assimilação. 

(6) Cachoeirinha talvez seja a Reserva Terêna onde menor é a influência re
ligiosa capaz de impor o casamento na Igreja; igual a ela temos aquelas Reservas 
onde a influência protestante inexiste, como Capitão Vitorino, Lalima, !pegue e 
Passarinho. Somente naquelas Reservas e Aldeias onde os missionários evangélicos 
instalaram seus prosélitos, o casamento religioso passa a ser impôsto ao índio como 
condição à sua conversão. 
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<leria ser to1nado como sintoma de desorganização social, vemos 
que o percentual de indivíduos divorciados permanece o mesmo, 
z. e., 4,5 % na Reserva e na Cidade.7 

TABELA VIII 

Reserva Cidade 

N.0
• Brutos % N.º• Brutos % 

Solteiros 112 23,0 51 24,7 

Casados 172 35,2 92 45,2 

Amasiados 144 29,5 42 20,3 

Separados 22 4,5 10 4,5 

Viúvos 38 7,7 11 5,2 

Totais 488 99,9 206 99,9 

R·etomando a questão da desorganização social, e de como 
pode ser ela avaliada através da análise do matrimônio, devemos 
chamar a atenção para os seguintes aspectos do problema. Em 
primeiro lugar, há de se considerar que na Reserva quase 2/3 
das pessoas casadas ou amasiadas já tiveram uma ou mais uniões. 
Ao passo que na Cidade o número de indivíduos classificados 
como vivendo sua primeira união ascende a mais de 60% entre 
as mulheres e a pouco menos de 70% para os homens; vivendo 
sua segunda união, temos 20% entre os homens e 30% entre 
as mulheres; pouco mais de 3 % , entre ambos os sexos, vivem 

(7) A êsse respeito, contudo, cabe uma explicação: o índice de divorciados 
ou separados exprime como os demais, um corte temporal na sociedade; indica 
que, no momento em que se realizou o recenseamento, o estado ctvil dos indiví
duos de ambos os sexos acima de 15 anos apresentava um certo pedil; não quer 
dizer - pelo menos os índices referentes às cinco categorias da tabela VIII -
que na Aldeia e na Cidade haja um mesmo número (relativo) de divórcios: havia, 
isto sim, um mesmo número (relativo) de divorciados. Em outras palavras, o 
que foi dito a respeito da instabilidade matrimonial na Reserva, maior do que a 
encontrada na Cidade, não está em contradição com êsses índices que acabamos 
de apresentar; o que ·ocorre nas condições de vida da Reserva, onde o número 
de divórcios é maior, é a extrema facilidade em se efetivar novas uniões, pouco 
tempo ficando sem parceiro o jovem ou a jovem divorciada. Parece-nos que é 
isso que distingue, de um modo mais radical, a conjuntura matrimonial numa ou 
noutra área. 
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sua terceira ou quarta união (sendo que os 7 % restantes ficam 
por conta dos não-computados). E:sses percentuais ganham em 
expressividade quando passamos a considerar como aberrante, 
nos têrmos do continuum f olk-urbano de Redfield, o fato da 
Cidade ainda não se constituir numa agência de desorganização 
social. Vimos que Oscar Lewis, em sua pesquisa sôbre os 
Tepoztecos citadinos ( cf. nota 4), apresenta conclusões que 
rejeitam certas implicações do conceito f olk-urbano, ponderando 
que "a urbanização não é um processo simples, unitário, univer
salmente similar, mas que assume formas e significados düe
rentes, que dependem das condições históricas, econômicas, 
sociais e culturais prevalecentes". E acrescenta: "As genera
lizações a respeito da urbanização devem levar em conta essas 
condições".8 Em segundo lugar, devemos considerar que a 
instabilidade matrimonial na Reserva não é algo inerente à cul
tura Terêna, visto que esta já se encontrava extremamente 
modificada desde princípios do século, quando a população 
aborígine sofria todo o impacto da colonização do Sul do Mato 
Grosso. Há de se distinguir dois níveis temporais que, por sua 
vez, compreendem diferentes planos sociológicos: o primeiro 
nível temporal corresponde ao que convencionamos chamar de 
"linha básica"9 da cultura Terêna, e cujo plano sociológico 
está caracterizado no modêlo da estrutura social que construímos 
no primeiro capítulo; o segundo nível já corresponde ao período 
"moderno", i. e., à situação atual dos remanescentes Terêna, 
que compreende dois planos sociológicos distintos: o do sistema 
de relações tribais e interétnicas vigentes na Aldeia, particular
mente nas condições de vida de Reserva, e o sistema de relações 
tribais ·e interétnicas vigentes no meio urbano, nas condições de 
vida nas cidades de Campo Grande e de Aquidauana.10 

(8) Cf. Oscar Lewis, op. cit., pág. 224. Voltaremos a discutir no capítulo 
final as implicações da teoria /olk-urbano na pesquisa Terêna, quando procura
remos demonstrar que a validade de algumas de suas mals enfáticas afirmações 
deve ser examinada com relação a sociedades de folk que como um to<f:o sofrem 
o processo de mudança em direção à urbanização, sem, contudo, constituírem-se 
em agrupamentos minoritários, inseridos numa sociedade maior, como os Tepoztecos 
na Cidade do México ou os Terêna citadinos do Brasil. 

(9) Adotamos a noção de linha básica de acôrdo com Piddington (Ralph Pid
dington, 1957 :653-654), segundo o qual êsse têrmo substitui com vantagem o 
ponto zero proposto por Malinowski (Bronislaw Malinowski, 1947:27-40). 

(10) O fato de os Terêna de Aldeinha residirem em zona suburbana e 
forman:m uma comunidade semelhante em vários aspectos com as comunidades 
aldeadas das zonas rurais não exclui que a vida que levam esteja voltada, bàsica
mente, para a Cidade - que os emprega (em sua grande maioria), propicia-lhes 
desfrutar alguns serviços urbanos (como os médico-sanitários) e ainda lhes pro
porciona em muitos aspectos uma vida recreativa citadina. 
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Finalmente, caberia acrescentar, em terceiro lugar, que as con
dições de existência de grupo étnico minoritário marca de modo 
inequívoco a situação dos Terêna citadinos, influindo no estabe
lecimento de mecanismos de interdependência individual e 
familial, orientados pela noção do nós tribal. A reorientação 
de seu sistema de valor não minimiza o papel dêsses meca
nismos mantenedores da solidariedade tribal, porquanto tal 
re?ri~ntação não tem efeito imediato, mas atua a longo têrmo, 
at1ngtndo as gerações seguintes de forma às vêzes coincidente 
com os mecanismos de assimilação, quando termina por afetar 
a solidariedade tribal. A rigor, o enfraquecimento da solidarie
dade tribal é função da assimilação e não da reorientação de 
um sistema de valor - que, em si mesma, vem constituir 
apenas um dos requisitos à assimilação. 

Um caso de desajustamento social observado em Aqui
dauana, e que teve lugar no nível matrimonial, pode servir 
também de ilustração do fenômeno de reorientação do sistema 
de valor na comunidade Terêna citadina. Trata-se do casal 
Moreno e Porfíria, esta, Terêna, aquêle, um cidadão negro de 
Aquidauana. Porfíria veio para a cidade com cinco irmãos mais 
novos. Logo após a migração, conheceu Moreno com quem 
passou a viver maritalmente, na mesma casa em que residia 
com seus irmãos. Algum tempo depois descobriu que sua irmã 
havia sido engravidada por Moreno, fato que, descoberto, 
levou-a a romper com seu companheiro, no que foi apoiada 
por todo o grupo vicinal. Não obstante, continuou mantendo 
relações com sua irmã, até que esta deu à luz uma criança 
natimorta. Depois disso, gradativamente, Moreno começou a 
freqüentar a casa de sua ex-companheira e a merecer desta, de 

. seus parentes e do grupo vicinal tôda a consideração a que no 
passado fazia jus. Continuou a ser considerado uma "pessoa 
de conhecimento", dado a sua vivacidade no trato com as 
pessoas, graças à qual granjeou grande número de amigos entre 
índios e civilizados. Para o Terêna citadino, isso representa um 
capital de grande valor. Por várias vêzes, Moreno abriu as 
portas da cidade a parentes da mulher e a seu vizinhos, tendo, 
inclusive, cons·eguido de um médico e do delegado de Polícia 
um atestado de invalidez para um de seus cunhados, aleijado, 
para que o mesmo pudesse viver de esmolas sem ser incomo
dado pelas autoridades municipais. Com a reintegração de 
Moreno no grupo familial de Porfíria - do qual se afastou 
por pouco tempo - ficou assegurada uma ponte entre a comu-
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nidade indígena e a sociedade regional, entre a ordem tribal e 
a ordem nacional; só uma reorientação no sistema de valor 
dos migrantes Terêna poderia fazê-los agir dessa forma, conti
nuand~ a ter em Moreno a pessoa mais prestigiada da pequena 
comunidade de Buraco. 

3. O Parentesco 

A instituição do parentesco, como um sistema orientador 
do comportamento individual e familial, deixou de ser analisado 
no capítulo IV, quando tratamos da família Terêna na realidade 
d~ .Reserva, pel~ .única razão de projetarmos analisá-lo aqui, 
utilizando-nos basicamente dos dados colhidos entre os índios 
citadinos. A investigação etnológica efetivada em Cachoeirinha 
com referência ao sistema de parentesco, não colimou resultado~ 
~u~ contradit~ssem os obtidos em Aldeinha, se bem que nesta 
última comumdade suburbana a Aquidauana o material socio
lógico obtido fôsse muito mais ·abundante. Mas, sobretudo, o 
que nos fêz decidir a êsse respeito foi o fato de podermos 
comparar sistemàticamente os dados de Aldeinha com os dos 
demais agrupamentos migrantes de Aquidauana e Campo 
Grande. Não obstante, sempre que no curso dessa análise 
deparanEos com diferenças significativas entre o parentesco na 
Reserva ( viz. Cachoeirinha) e na Cidade (incluindo Aldeinha), 
procurar.emos apontá-las e explicá-las no presente capítulo. 

Valendo-nos da técnica genealógica de investigação, pro
curamos ~aracterizar o parentesco Terêna nos diversos agrupa
mentos migrantes. Colhemos genealogias em 64 dos 65 grupos 
domésticos existentes, tendo, entretanto, de abandonar algumas 
por não apresentarem o rigor exigido pela análise, razão pela 
qual foram elas reduzidas para 53, assim distribuídas pelos 
agrupamentos: 13 em Campo Grande, 25 em Aldeinha, 7 em 
Guanandi e 8 em Buraco. Essas genealogias foram analisadas 
segundo três aspectos: amplitude, profundidade e extensão 
lateral. De conformidade com Raymond Firth (Raymond Firth, 
1956: 37-38), entendemos por amplitude o número total de 
pare~tes reconhecidos pelo informante (Ego); por profundidade, 
o numero de gerações ascendentes e descendentes alcançadas 
por ~go na en~meração de seus parentes; por extensão lateral, 
o numero honzontal de parentes que em cada geração Ego 
reconhece. O grau de conhecimento que uma pessoa tem de 
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seus parentes vai permitir-nos avaliar a influência que a rêde 
de parentesco exerce sôbre ela. ~sse conhecimento, por sua 
vez, pode ser examinado em dois planos: o dos parentes reco
nhecidos e o dos parentes nominados; da existência dos pri
meiros~ Ego tem apenas notícia, ao passo que, com relação aos 
segundos, Ego é capaz de indicar seus respectivos nomes, o que 
vem revelar maior grau de conhecimento sôbre o círculo de 
parentes. 

Definido o procedimento metodológico adotado, pudemos 
verificar, com relação à amplitude do parentesco, existir uma 
ligeira - mas nem por isso menos significativa - gradação 
nas médias encontradas em cada agrupamento. A média de 
parentes reconhecidos decresce de Aldeinha para Campo Gran
de, na seguinte proporção: Aldeinha, 65; Guanandi, 62; Bu
raco, 59; Campo Grande, 55. A diferença entre Aldeinha e 
Campo Grande, pontos extremos que são do continuum Aldeia
Cidade já mencionado, atinge a expressiva cifra de 1 O, i. e., 
dez indivíduos a mais reconhecidos pelos informantes de 
Aldeinha. ~sse gradient ganhará consistência se desdobrarmos 
o conhecimento que o indivíduo tem de seus parentes em dois 
planos distintos, como mencionamos linhas atrás: o plano dos 
parentes reconhecidos e o plano dos nominados. A tabela 
IX nos revela que o continuum foi mantido, apesar da posição 
relativa nêle ocupada por Buraco; tal fato encontra sua expli
cação na existência em Buraco de um informante excepcional 
- dêsses que Firth descreveu como "parente pivô"11 -, ca
paz de reconhecer mais de 200 parentes (o .número médio 
de reconhecimento em Buraco é 59!), ainda que nomine menos 
da metade. Um informante dêsse tipo, numa comunidade pe
quena, tende a prejudicar qualquer estatística, e é por essa 
razão que Buraco está incluído na tabela, entre parênteses. As 
demais diferenças percentuais são consistentes com o conti
nuum, revelando que em Aldeinha foram nominados, entre os 
reconhecidos, 91,3 % , ao passo que no outro extremo está 
Campo Grande, com 79,3%. O convívio mais intenso dos 
Terêna no seio das parentelas é o responsável por essa ordem 
de conhecimento, progressivamente maior na proporção em 

( 11) "Em muitos dos grupos residenciais estudados há o que se pode deno
minar parentes-pivô, parentes que agem como pontos de articulaçãp na estrutu.ra 
de panmtesco pelo seu interêsse e conhecimento de ramificações genealógicas. ~sses 
parentes-pivô guardam mais fios de conexões genealógicas em suas cabeças do que 
qualquer outra pessoa, e em conseqüência foram capazes de fornecer muita infor
mação quando surgia a necessidade" (Raymond Firth, 1956: 39). 
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TABELA IX 

Campo Grande Guanandi Aldeinha (Buraco) 

Reconhecidos 686 433 1648 (1067) 

Norninados 544 345 1527 ( 366) 

Diferenças 
percentuais 79,3% 79,6% 91,3% (34,3 %) 

que se caminha em direção à vida de aldeia. A população de 
Campo Grande e a de Guanandi, ambas demonstrando pràti
camente o mesmo grau de conhecimento com respeito a nomes, 
expressam de maneira clara o caráter urbano de sua situação 
(caráter êsse que também está presente em Buraco, apesar do 
pe~centual encontrado), em oposição à população de Aldeinha, 
CUJO grau de convivência tribal mais a aproxima das condições 
de existência de Reserva. Para a Reserva poder-se-ia consi
derar como padrão ideal de nominação a cifra de 100 % ; e 
nossa experiência em Cachoeirinha permite dizer que êsse 
padrão ideal não está longe de ser alcançado: não apenas seus 
moradores podem nominar a totalidade dos parentes reconhe
cidos como ainda muitos dêles conseguem - e comprovamos 
tal coisa com o informante Tomás - indicar todos os mora
dores da Reserva e nominá-los em grande número. 

Quanto à profundidade de parentesco, i. e., do conheci
mento de parentes relacionado com gerações, os dados a êsse 
respeito não são tão expressivos quanto os constantes da ta
bela IX, no que se refere ao mencionado gradient Aldeia
Cidade. Não obstante, comparadas as populações de Campo 
Grande e de Aldeinha, vemos que foi nesta última que se 
obteve maior número de genealogias, correspondentes a seis 
gerações (contando com a de Ego), isto é, 16%; as genealo
gias de cinco e quatro gerações totalizam a mesma cifra de 
40%. Campo Grande divide suas genealogias em duas classes: 
genealogias de quatro gerações (55%) e de cinco gerações 
( 45 % ) , não registrando nenhuma de seis. Em Guanandi va
mos encontrar entre sete genealogias levantadas apenas uma 
de seis gerações, enquanto em Buraco, a exemplo de Campo 
Grande, não encontramos nenhuma dessa classe. O reduzido 
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número de genealogias colhidas em Guanandi e em Buraco, a 
par da pouca idade (média de 30 anos) dos informantes, levou
nos a não considerar seus respectivos agrupamentos para efeito 
de análise comparativa; a existência de genealogias de apenas 
três gerações, tanto num quanto noutro agrupamento (i. e., a 
de Ego, uma ascendente e uma descendente)., revela informan
tes jovens (sem netos) e socializados na cidade, afastados das 
famílias de seus pais (não reconhecem avós). Todavia, consi
derando as genealogias em sua totalidade, independentemente 
do agrupamento citadino, verificamos que raramente elas ul
trapassam as segundas gerações, ascendentes e descendentes. 
Isso se deve a alguns fatôres, como a desagregação do sistema 
social tradicional (desagregado mesmo nas Reservas) a que 
se soma uma nítida redução dos grupos de parentesco nas 
condições de existência na cidade. Por outro lado, a herança, 
como instituição social alienígena, tem diminuta importância 
na vida de uma população radicalmente pobre, sendo poucos 
os indivíduos proprietários de bens suscetíveis de transmissão 
aos seus descendentes . 

A análise da variação numérica de parentes reconhecidos 
horizontalmente em cada uma das gerações - i. e. , a extensão 
lateral - permitirá conhecer a significação dessas gerações na 
rêde de parentesco. Revela-nos que o maior número de pa
rentes lembrados pelos informantes teve lugar na geração de 
Ego e na primeira descendente; menor número é lembrado com 
relação à primeira ascendente, dentro da qual os informantes 
restringem seu conhecimento aos pais e irmãos (ãs) dos pais 
(tios e tias ma trilaterais e patrilaterais) ; na segunda geração 
ascendente, por sua vez, Ego reconhecerá, pràticamente, ape
nas os avós de ambos os sexos. Quanto ao reconhecimento em 
linha descendente, sua significação é contingencial, mais do 
que com relação às gerações ascendentes: i. e., dependem da 
existência de descendentes (o informante jovem não os terá, 
por exemplo), mais do que de seu reconhecimento. Essa é a 
razão de não numerarmos os descendentes da segunda geração 
no diagrama da fig. VIII. Por outro lado, é da maior signifi
cação o número de vêzes que o tio materno e os primos ma
trilaterais cruzados (i. e., o eungó e seus filhos) são identifica
dos nas genealogias obtidas: o eungó é evocado 26 vêzes, o 
que dá uma idéia da importância dessa categoria no sistema de 
parentesco Terêna, mesmo depois de substancialmente trans
formado por efeito do contato interétnico; é lembrado mais 
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vêzes do que o tio paterno (o irmão do pai) que vale como 
o outro pai ( poi-zaá) de Ego, e quase duas vêzes mais que a 
oongó, a tia paterna que só é lembrada 15 vêzes em 53 
genealogias. O sistema tradicional talvez não justificasse essa 
ênfase, fato que infelizmente o material disponível não nos 
permite avaliar. Podemos dizer, porém, que já nas condições 
de vida na Reserva, o lado materno do parentesco aparece 
como mais importante que o lado paterno, fenômeno êste que 
pode ser explicado pelo maior convívio dos indivíduos com seus 
parentes matrilaterais - o que é consistente com o alto grau 
de instabilidade matrimonial observado na Reserva onde os 
divórcios resultam na permanência da prole, em regra, com a 
mãe ou com os avós maternos. Embora o índice de divórcio 
seja mais reduzido nas condições de vida urbana, não quer 
dizer que êsse mesmo fenôm.eno não tenha tido a sua influência 
no quadro de reconhecimento de parentes: temos de levar em 
conta que a maioria dos informantes vivem nas aldeias ou delas 
migram com pais divorciados ou casados pela segunda ou ter
ceira vez. Além disso, outros informantes há que são filhos de 
uniões interétnicas - quase sempre mãe Terêna e pai purutuya 
-, o que os confina a viver juntos dos parentes da mãe, uma 
vez que o pai é sempre um indivíduo desligado de seu grupo 
de parentesco. Essa parece ser a razão pela qual os avós 
maternos, os tios e os primos matrilaterais são mais vêzes iden
tificados do que os demais, com índices estatísticos bastante 
expressivos . 

A caracterização do parentesco Terêna, feita nos parágra
fos anteriores, circunscreveu-se à consideração de relações ine
rentes à constelação familial, especialmente àquelas relações 
que têm lugar no âmbito do parentesco até terceiro grau (pa
rentes primários, secundários e terciários). Devemos mostrar, 
agora, como um sistema de parentesco, que tradicionalmente 
vem operando com uma terminologia de primos de tipo "havaia
no" (mesmo têrmo para os siblings, apenas com distinção de 
sexo) e avuncular de tipo "fusão bifurcada" (mesmo têrmo 
para irmãos (ãs) do mesmo sexo dos pais), tende a se esten
der sôbre a parentela (parentes distantes) ou, ainda, sôbre 
indivíduos não-aparentados. Essa extensão se dá, igualmente, 
nas condições de Reserva e nas de Cidade. Em ambos os lu
gares, pudemos observar o uso freqüente do vocativo lulu (tio 
materno) no tratamento de pessoas idosas, masculinas, apesar 
de inexistência de parentesco demonstrável. Os têrmos "irmão" 
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e "neto" também são com certa freqüência aplicados, em 
coerência, aliás, com o sistema de parentesco tradicional que 
abrange os irmãos (ãs) e netos classificatórios. A introdução 
do têrmo "primo" do vernáculo português, para designar 
siblings - filhos dos irmãos ( ãs) dos pais - pode ser con
siderada uma conseqüência do contato interétnico, especial
mente do convívio urbano: os índios citadinos usam o têrmo 
"primo" com enorme flexibilidade, seja para designar parentes, 
seja para designar patrícios, numa clara justaposição dos elos 
de parentesco sôbre os elos tribais. O princípio de senioridade, 
por outro lado, chega a se fazer sentir nas relações entre 
"primos", numa projeção do critério de idade relativa inerente 
ao sistema de parentesco tradicional, particularmente na regu
lamentação das relações entre siblings; observamos uma jovem 
Terêna chamar de "prima" e de "tia", respectivamente, a duas 
irmãs classificatórias, apenas uma mais velha dez anos que a 
outra. Nestas como em outras situações constatamos a ten
dência de, "renovando" sua terminologia, reorientar o sistema 
de parentesco de modo a facilitar a vida comunitária na cidade. 
A introdução de têrmos alienígenas e de novas noções de pa
rentesco vem compensar o esvaziamento do sistema tradicional 
ocorrido nas condições de Reserva e de colônias de fazenda . 

Mas a ampliação da rêde de parentesco não se dá apenas 
pela extensão de têrmos como os de tio, sobrinho, neto, ou com 
a incorporação do têrmo e da noção de primo. Dá-se, também, 
graças à adoção da instituição do compadrio, tomada de em
préstimo à sociedade regional. O artificialismo é aqui institu
cionalizado e as relações sociais inerentes ao sistema de com
padrio são sacramentadas: in sacro, são consagradas pelo ritual 
católico as relações entre padrinho e afilhado; in more, o 
são as relações entre compadres. Estas, mais do que aque
las, desfrutam inegável importância no universo social dos Terê
na modernos. Nesse sentido, poder-se-ia dizer que a "antítese 
significativa. . . não é entre parentesco ritual e real, mas 
entre contrôle social pessoal e contrôle social impessoal". 12 O 
parentesco artificial (ou ritual), institucionalizado pelo com
padrio, abre novas perspectivas de atuação do homem sôbre 

(12) Cf. Benjamin D. Paul, Ritual Kinshlp (Ms.), citado p~r Irwin Press, 
1963 :475 do qual se lê o seguinte: "O vínculo se rompe . na medida e~ que au
mentam ' os contrôles sociais impessoais, embora onde seJa forte contnbua para 
a integração da sociedade ... " (ibidem). 
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os membros da sociedade com os quais deseja relacionar
se efetiva e positivamente. Na prática, constitui uma pro
jeção do grupo de orientação pessoal no nível do parentesco. 
E não é por outra razão que vemos o compadrio ser adotado 
em tantas sociedades indígenas quantas foram colonizadas por 
segmentos católicos da sociedade nacional (ou colonial) e tra
zidas ao convívio interétnico. Mas quais os fatôres que concor
rem - em grau variado - para o estabelecimento de relações 
de compadrio? Enumeremos três, que nos parecem mais im
portantes: o parentesco própriamente dito (real), a etnia e a 
contigüidade espacial. O parentesco parece ser o fator que 
exerce menor influência no recrutamento de compadres, preci
samente porque o compadrio, mais do que fortalecer os elos de 
parentesco (real), visa a ampliar as relações para fora do 
quadro de consangünidade e de afinidade, incorporando, con
tudo, o mesmo sistema de direitos e obrigações (regulamenta
dos pelo parentesco). Decorre disso que apenas 25 'fo do total 
dos compadres são parentes ·entre si, o que indica que os Te
rêna preferiram estabelec·er novos elos em lugar de fortalecer 
os antigos, já firmados pelo parentesco. Em Aldeinha, tomada 
separadamente, nota-se um equilíbrio entre compadres aparen
tados (49% ) e não-aparentados (51 % ). A razão dêsse equi
líbrio está nas condições peculiares desta comunidade subur
bana de Aquidauana: constituída, pràticamente, por uma gran
de parentela, difícil seria recrutar compadres fora dela. Já no 
que se refer·e aos agrupamentos propriamente citadinos, locali
zados num espaço urbano, dá-se uma inversão do processo de 
recrutamento: em Guanandi são parentes apenas 19 % dos com
padres, 15 % em Campo Grande e em Buraco não há compa
dr·es parentes. A diferença entre Aldeinha e os demais agrupa
mentos citadinos está, ainda, no fato de se verificar no primeiro 
agrupamento o abandono progressivo do compadrio como me
canismo de integração social (é esta, efetivamente, sua função), 
em conseqüência da conversão evangélica, que não adota a 
figura do padrinho.13 

Par;i a compreensão dos Terêna em sua luta para sobrevi
verem no meio urbano, o fator étnico parece-nos ser estratégico. 
Em Aldeinha, vemos que 50% das relações de compadrio fora 

(13) As gerações mais novas em Aldeinha não possuem padrinhos. A recente 
conversão de seus moradores é que tem sido a responsável pelo esvaziamento do 
compadrio, como instituição capaz de operar no nível da integração social. 
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do quadro de parentesco são intra/ intertribais, conquanto outro 
tanto dessas relações são interétnicas; i. e., cêrca de 25 % do 
total dos compadres foram recrutados na sociedade regional. 
Em Campo Grande, verifica-se outra proporção : exceção dos 
30% recrutados no seio do próprio grupo étnico, o restante o 
foi dentre os brasileiros regionais (35 % ) e dentre a população 
imigrante paraguaia ( 35 % ) domiciliada na cidade. Mas, em 
muitos casos, a contigüidade espacial está intimamente associa
da à etnia, sendo m·esmo difícil separá-la ainda que anali
ticam·ente. É o caso de Campo Grande: aqui a contigüidade 
espacial desempenha importante papel na orientação dos Terêna 
no sentido de ampliar seu sistema de relações para fora do s·eu 
grupo tribal; todos os compadres paraguaios, por exemplo, 
faziam parte do mesmo grupo vicinal. Essa mesma contigüidade 
pode ser apontada como responsável pelo recrutamento da 
maior parte dos compadres, Terêna ou não, nos agrupamentos 
de Guanandi e Buraco (poder-se-ia acrescentar, também, o 
caso de Aldeinha - a rigor um único grupo vicinal). O que 
parece evidente é a tendência dos migrantes Terêna em procurar 
relacionar-se através do compadrio, preferentemente, com 
aquêles indivíduos que, moradores em suas vizinhanças, sejam 
de etnia diferente. Essa tendência aparece à medida que se 
caminha no continuum Aldeia-Cidade, precisamente quando os 
migrantes são expostos às condições adversas inerentes ao meio 
citadino e quando mais se configura a sua situação de grupo 
minoritário. Em Campo Grande, Guanandi e Buraco, o forta
lecimento dos elos tribais se dá automàticamente graças ao in
tenso relacionamento dos grupos familiais entre si (estejam ou 
não ligados por parentesco), num apoio recíproco manifestado 
desde os primeiros momentos da migração: a condição de 
grupo minoritário, de per si, fortalece e sustenta a teia de rela
ções tribais. O compadrio, na forma pela qual tem lugar entre 
os Terêna citadinos em grau muito mais elevado do que em 
Aldeinha, face à relativa segregação daquele agrupamento, 
constitui um mecanismo de integração na sociedade envolvente, 
incluindo brasileiros e paraguaios, particularmente aquêles si
tuados na mesma área residencial. Fogem a esta regra os 
"compadres de qualidade", como podemos chamar à9ueles in
divíduos - brasileiros em sua totalidade - possuidores de 
status de classe média e média alta, procurados pelos Terêna 
mais ambiciosos e atilados, com o fito de utilizá-los como per
sonagens-chave para seus propósitos de melhor "se desenvol-
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verem" (como dizem) na vida citadina. Os dêsses status dis
tinguem-se dos demais compadres brasileiros pelo fato de 
residirem fora da vizinhança dos Terêna, geralmente nos me
lhores bairros de Aquidauana ou Campo Grande; em regra, 
são atuais ou antigos patrões, o que nos leva a concluir que os 
Terêna migrantes se inclinam a se ajustar numa ordem urbana 
e de classes, recorrendo à ampliação do parentesco por meio 
do compadrio, como um recurso de envolvimento de pessoas 
das class·es superiores da população citadina. 

Ainda em conexão com o exame do parentesco feito neste 
capítulo, devemos uma referência aos mecanismos de nomina
ção, ao que tudo indica tomados de empréstimo à sociedade 
regional e imperantes nas situações de Reserva e de Cidade. O 
padrão observado em ambas as situações segue un1a tendência 
patronímica: o pai fornece o nome para seus filhos homens ou 
mulheres. Tal nome, comumente, teria sido adotado de um 
padrinho purutuya por êle mesmo ou por um de seus ascen
dentes. Muitas vêzes, o que se toma por sobrenome é, a rigor, 
um prenome, como se pode ver pelo seguinte exemplo: Zaca
rias Sobrinho (pai) ~ Le-0cádia Zacarias (filha); no caso de 
mães "solteiras", é freqüente reverter a linha da adoção patro
nímica para matronímica: Matilde (mãe) ~ José Matilde 
(filho). A adaptação do prenome como sobrenome obedece 
ainda a outros arranjos, mais elaborados como o de transmitir 
um nome (l.ª geração) transformado em sobrenome (2.ª ge
rAação) e pôsto em gênero diferente (3.ª geração); exemplo: 
Angelo (1.ª geração) ~Justiniano Ângelo (2.ª ger.) ~Inês 
Ângela (3.ª ger.), i. e., o nome Ângelo passou de avô para 
neta, indo de prenome para sobr·enome, de uma forma mas
culina para outra feminina. Esses recursos de que lançam mão 
os Terêna servem para fornec.er os elementos indispensáveis à 
integração dos indivíduos numa ordem jurídica determinada: 
a ordem nacional. O registro dos nomes nos cartórios, nas 
Igrejas ou nos Postos Indígenas confere legalidade aos seus 
portadores. Mais do que nas Reservas - onde o sobrenome 

• serve principalmente como técnica de identificação da família 
de orientação dos indivíduos -, é nas Cidades que a posse de 

· um "nome de família" tem a sua maior significação: através 
do registro civil consegue o Terêna uma certidão de idade, 
graças à qual poderá regularizar sua situação de cidadão e pre
tender os documentos necessários à sua sobrevivência na nova 
ordem. Se a carteira de trabalho, por exemplo, tem seu valor 
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para o jovem Terêna aldeado e engajado no labour migration, 
para o Terêna citadino ela é indispensável, notadamente quando 
sua ocupação é de categoria urbana. A matrícula de seus filhos 
em escolas também depende de requisitos legais, quer nas Re
servas (onde o registro no Pôsto Indígena é suficiente), quer 
nas escolas rurais ou urbanas, particularmente nessas últimas. 
Os nomes Txané que, atualmente, apenas os velhos ainda pos
suem e os utilizam simultâneamente com os nomes cristãos, não 
lograram sobreviver ao empenho do colonizador em batizar os 
Terêna com "nome de gente": os missionários em sua catequese 
infundiram o padrão de nominar os Terêna na pia batismal 
com nomes de santos; hoje, vemos os Terêna aldeados procura
rem o Encar.regado do Pôsto para se informarem do nome do 
"santo do dia" para dá-lo ao seu filho. Como já foi indicado, 
pode-se dizer que há duas fontes de nomes cristãos: a folhinha 
ou o almanaque, com nomes de santos; e o padrinho purutuya, 
cujo nome geralmente é adotado pelo afilhado. Já entre os 
citadinos, é regra o próprio grupo vicinal (não indígena) ou 
os padrinhos fornecerem os nomes cristãos adotados. O grau 
de integração na ordem urbaná dêsses citadinos é o que se 
procurará avaliar no próximo capítulo, destacando, particular
mente, sua inserção num sistema de classes. 

-
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CAPÍTULO VIII 

ACOMODAÇÃO NUM SISTEMA DE CLASSES 

Deixamos para tratar neste capítulo daqueles fenômenos 
que mais foram afetados pelo processo de urbanização, tais 
como o trabalho e sua organização num sistema de ocupações 
totalmente nôvo, o problema habitacional surgido com a insta
lação nas áreas urbanas e o sistema de estratificação a que está 
associado, e, finalmente~ o sistema de valor resultante des
sas novas experiências a que se submeteram êsses migrantes 
indígenas. Experiências essencialmente citadinas engendraram 
os mais diversificados comportamentos, consoantes com a or
dem urbana em que se inseriram e com o sistema de classes a 
que tiveram de se integrar. A exemplo do que foi feito em 
capítulos anteriores, proceder-se-á à comparação entre os agru
pamentos migrantes, devidamente orientada pelo continuum 
Aldeia-Cidade, já evidenciado pela análise de outros setores da 
conduta do Terêna moderno. Simultâneamente, tentar-se-á dis
cernir as modalidades mais significativas de interação social 
observadas, no sentido de proporcionar ao estudioso uma ima
gem viva do Terêna atual, em sua fixação citadina e em seu 
empenho de lutar por melhores condições de existência . 

1. Trabalho e Profissão 

A análise do quadro ocupacional da população Terêna em 
processo de urbanização foi realizada em dois diferentes níveis 
de tratamento dos dados: no nível de sua quantificação e no 
nível de sua interpretação qualitativa. Para a primeira moda
lidade de análise, cuidou-se de avaliar preliminarmente o signi
ficado dêsses dados, em têrmos de sua representatividade. Es-
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TABELA X 

OCUPAÇÕES AGRUPAMENTOS MIGRANTES 

Homens Campo Grande Buraco Guanandi Aldeinha 

Escriturário 1 - - -
Militar 1 - - 1 
Servente de Escritório 1 - - -
Gari - 2 - 5 
Porteiro de Cinema - 1 - -
Ferroviário 1 - - 2 
Pedreiro 1 2 2 -
Servente de Pedreiro 2 5 1 2 
Motorista 1 - - 1 
Zelador - 1 1 -
Operário 4* - - 1 
Encerador - - - 1 
Barbeiro 1 - 1 ** -
Lavrador - - 2 19 
Lenhador - - - 3 
Serrador - - - 1 
Carpinteiro - 1 - 2 
Carroceiro - - - 1 
Ajud. de Caminhão - - - 2 
Charqueador - - 1 -
Changa *** ,., - - 10 -Pintor 3 - - -
Aprendiz de Mecânico 1 - - -
Faxineiro 1 - - -
Entregador * * * * 1 - - 1 
Boi ade iro - 1 - -
Empreiteiro de Obras - - - 1 
Sapateiro 1 - - -

Totais (22) (13) ( 8) (53) 

Mulheres 

Operária 1 - - -
Empregada Doméstica 5 1 3 4 
Curandeira 1 - - -
Parteira 1 - - -
Lavadeira 3 5 4 4 
Cozinheira de Hotel 2 - - -
Costureira 1 - 1 2 
Passadeira 2 - - -
Professôra Municipal - - - 1 
Prostituta * * * * * - - 1 -

(Totais) (16) ( 6) ( 9) (11) 

TOTAIS GERAIS 38 19 17 64 

• Sargento Aposentado; um dos operários é aposentado pelo IAPI, p/acidente. 
• • Dono de Barbearia. A 

• • • Ocupação braçal, rural, sem características de em~rego. 
• • • • Entregador de encomendas ( C. Grande) ; de mar~tas <.Ald:). ~ 

• • • • • Por não estarem integradas na comunidade Terena c1tad1na1 nao foram 
computadas as quatro prostitutás Terêna da zona do meretric10. 



clareça-se, porém, que estamos falando de representatividade, 
em vista do conjunto da população Terêna migrante. Temos, 
assim, que dentre um total de 418 migrantes 138 indivíduos 
constituem o seu contingente ativo, i. e., 33% da população 
global dispersa nos quatro agrupamentos em estudo: Campo 
Grande, Guanandi, Buraco e Aldeinha. A tabela X nos instrui 
sôbre êsse quadro ocupacional, cruzando as ocupações com os 
mencionados agrupamentos, e respeitando a divisão sexual de 
trabalho. ~sse quadro, entretanto, foi feito com um intuito o 
mais descritivo possível, sem a preocupação de estabelecer cate
gorias ocupacionais mais inclusivas; procurou-se, com isso, 
mostrar ao leitor o extenso e diversificado campo ocupacional 
coberto pelos Terêna em sua progressiva integração na ordem 
urbana e numa sociedade de classes. Alguns indivíduos, porém, 
poderiam ser classificados em duas ou mais categorias, mas se 
adotou o critério de classificá-los naquela categoria que, a 
juízo do informante, mais contribuiria para o seu orçamento 
doméstico. Por outro lado, há ainda a esclarecer que nem todos 
os indivíduos ativos computados (138) ·são de etnia Terêna. 
Pertencem à etnia, "puros" ou mestiços, 124 indivíduos, i. e., 
aproximadamente 90%, sendo que o restante é formado por 
elementos purutuya, paraguaios etc. 

Essa população ativa ainda pode ser caracterizada em 
conexão com as classes etárias que a compõe, conforme pode
mos ver pelo exame da tabela XI. Por ela, verificamos que a 
população feminina ativa equivale a pouco menos da metade 
da população masculina correspondente, e que as categorias de 
idade que assumem a maior responsabilidade para a manuten
ção dos grupos domésticos são as de 15-19, 20-24, 25-29, para 
a população masculina; e 10-14, 15-19, 20-24 e 25-29 para a 
população feminina. A importância econômica da primeira 
classe etária feminina ( 10-14) fica por conta da ocupação de 
empregada doméstica exercida na cidade . 

Faltaria distinguir, grosso modo, aquelas ocupações que 
poderíamos classificar de urbanas daquelas classificadas como 
rurais. Tal separação, em duas amplas categorias, permitirá 
avaliar o grau de urbanização do contingente migrante Terêna 
visto em seu conjunto. O caráter daquelas ocupações, cuja 
classificação em rural ou urbana esteja mais sujeita à contro
vérsia, será melhor esclarecido quando tratarmos, ainda neste 
capítulo, de cada um dos agrupamentos migrantes de per si. 
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Sexo 

Masc. 

Fem. 

TOTAIS 

• -1 o -
2 

7 

9 

°' -1 
VI -
19 

9 

28 

~ °' ~ 
~ VI 

M 

14 11 

6 s 

20 16 

TABELA XI 

População Ativa 

Classes de Idade 

~ O\ 

~ °' v °' ...., '1' VI VI 
1 1 1 • o VI o VI o VI ...., ...., • V VI VI 

8 7 8 7 6 

2 2 1 2 4 1 

10 9 9 9 10 1 

~ 
\Q 

6 

2 

8 

6 

6 

TOTAL 
GERAL 

94 

41 

135 • 

( •) Dois indivíduos do sexo masculino e um do feminino não tiveram sua 
idade computada, razão pela qual o total da população ativa não correspondeu à 
cifra de 138, constante da tabela X . 

Entrementes cabe-nos informar sôbre a distribuição dessas 
ocupações p~las categorias m·encionadas. Considerando-.se e.orno 
ocupações rurais a de lavrador, lenhador, serrador~ .boiadezro e 
a que convencionamos denominar ~e c~anga, v;rificamos que 
aproximadamente 29 % da populaçao. ativa Terena podem ser 
caracterizados como ainda estando vinculado~ a 1:1m tra~a~ho 
rural. o restante - incluindo tôda a populaçao ativa fem1n1na 
- encontra-se indubitàvelmente prêso a atividad~~ de um ~odo 
ou de outro ligadas ao meio urbano. Na~ analises seguintes, 
referentes aos respectivos agrupamentos migr~ntes, poderem?s 
avaliar melhor o significado do quadro ocupacional co~ relaçao 
aos processos de urbanização e de integração na sociedade de 
classes que estamos examinando . 

1) Aldeinha 

Consistentemente com a idéia diretriz que nos proporciona 

0 continuum f olk-urbano, a organização do trabalho em Al
deinha vem confirmar sua situação num dos pontos extremos 
dêsse gradient entre a Aldeia e a Cid~de: ~o. ponto que a t.o:na 
mais distante do meio urbano e mais prox1mo das cond1çoes 
de vida inerentes à Reserva - comparada Aldeinha com os 
demais agrupamentos migrantes. Vemos assim que. êsse agrup~
mento (já classificado por nós de rurbano) possui pouco mais 
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da metade de sua população ativa engajada em atividades de 
características rurais: 33 pessoas distribuídas entre quatro 
ocupações, a saber, lenhador, lavrador, serrador e changa; as 
31 pessoas restantes, incluindo o total do contingente feminino, 
distribuídas em dezesseis diferentes ocupações de características 
urbanas. Vale dizer que a concentração de cêrca da metade dos 
trabalhadores de Aldeinha numas poucas ocupações rurais tem 
sua contrapartida na dispersão da outra metade - aproximada
mente falando - num número quatro vêzes maior de ocupações 
urbanas. Analisemos as condições peculiares em que tem lugar 
a organização do trabalho em Aldeinha. 

Nos quarenta hectares de Aldeinha, os Terêna nela domi
ciliados trouxeram as mesmas formas de organização do trabalho 
agrícola que vigoravam nas condições de existência nas Reservas. 
Isso resultou numa rentabilidade da terra ainda menor do que 
aquela alcançada nas Reservas, fac·e à diferença de densidade 
demográfica entre uma e outra situação: tomando-se Cachoei
rinha como exemplo, temos 0,2 pessoas por hectare, contra 
5,8 por hectare em Aldeinha.1 Por isso, comparada com a 
Reserva, Aldeinha possui uma área bem menor para seus ro
çados; não há, assim, um grande espaço destinado ao plantio 
contínuo, uma vez que as pequenas roças ficam entremeadas 
às casas toscamente construídas. Também não existe trabalho 
coletivo, entendendo-se como tal a conjugação de esforços numa 
emprêsa agrícola comum. Por sua baixa produtividade, não 
se pode dizer que haja um só grupo doméstico que baseie sua 
economia exclusivamente na produção de sua roça. Dentre as 
33 pessoa~ vinculadas ao labor agrícola, apenas 19 dedicam-se 
ao plantio em roças próprias; as demais trabalham fora de 
Aldeinha, ,empregando-se como diaristas ( changa) em sítios ou 
fazendas da região. Ocorre que à modalidade agrícola de tra
balho se acham vinculados quase sempre os mais velhos, geral
mente aquelas pessoas menos adestradas nas ocupações urbanas. 
A significação sociológica disto está na transferência definitiva 
para os mais jovens - os mais preparados para as novas con
dições de existência - das maiores responsabilidades econô
micas do grupo doméstico: não há nenhum grupo doméstico que 

(1) As seguintes Reservas apresentam os índices: Bananal/Taunay, 0,1; Lali
ma, 0,7; Cap. Vitorino, 0,7; Moreira/Passarinho, 1,3; Buriti, 2,4. 
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tenha seu principal responsável dedicado exclusivamente ao 
trabalho agrícola em roças próprias. E os que se empregam 
como diaristas em empreendimentos agrícolas de regionais tam
bém não logram sustentar seu grupo familial sozinhos, sem o 
apoio efetivo da espôsa ou de filhos mais velhos; mais do q~e 
nas Reservas, em Aldeinha o esvaziamento do status dos mais 
velhos parece ter lugar de forma acentuada . 

Mas, como vimos no capítulo VI, as terras de Aldei!1!1ª 
não pertencem a tôda a comunidade. Umas poucas fam1has 
- as famílias fundadoras - é que são as proprietárias de todo 
o terreno. Nesse sentido, o que poderia constituir uma diferença 
fundamental entre Aldeinha e as Reservas, pelas conseqüências 
que poderiam medrar na organização do trabalho interno (onde 
os índios, em sua totalidade, desfrutam a posse de terras garan
tidas pelo SPI), não se constitui, em virtude do alto grau de 
solidariedade existente entre os "antigos" e "novos" compo
nentes da comunidade. Essa solidariedade tem sua explicação 
na forma de recrutamento de "novos" membros e no modo 
pelo qual se aglutinaram os elementos pioneiros da migração 
para a cidade, conforme descrevemos no capítulo acima me:i
cionado. Ao contrário das Reservas, onde seus moradores nao 
formam um grupo unívoco, politicamente falando, nem mesmo 
uma única parentela, em Aldeinha o que se observa é a exis
tência de u~a única parentela, sem dissensões políticas internas. 
Essa situação peculiar de Aldeinha torna compreensível o fato 
de não se verificar na comunidade nenhuma disputa de terra, 
nem mesmo qualquer forma de exploração fundiária, por parte 
do pequeno grupo de proprietários legais, disputas essas q.ue 
já foram observadas nas próprias R·eservas, apesar da propne
dade - como figura legal e jurídica - nela ser inexistente. 
Os Terêna proprietários em Aldeinha abrem mão da posse dos 
terrenos e de seu usufruto exclusivo, em benefício daqueles 
patrícios e parentes atraídos ao convívio comunal. 

Entretanto, a comparação mais significativa deve ser feita 
entre as condições internas de trabalho e as externas, que pode 
desfrutar o Terêna lavrador. O índio de Aldeinha que lavra 
"sua" terra, dela tira uma produção que não parti1:?a com 
ninguém, salvo com sua própria família . de. :eproduçao e/ ou 
de orientação - de acôrdo com a constitu1çao de seu. gr?Pº 
doméstico. Se dela não retira o máximo que ela produzir, isso 

183 



fica por conta da "rusticidade" de suas técnicas agrícolas. Mas 
êsse índio não está prêso a contratos de têrça ou de meia; nem 
mesmo a salários ínfimos que auferiria se estivesse vinculado 
a fazendas regionais. Com relação a essa atividade produtiva, 
a ordem jurídica vigente na sociedade nacional é inoperante 
em Aldeinha: as terras são "doadas" (verbalmente) ou cedidas 
por empréstimo aos novos moradores em condições que escapam 
ao sistema jurídico da sociedade envolvente. Uma vez obtido 
o lote, o Terêna recém-chegado pode construir sua casa (o que 
faz geralmente com a ajuda da parentela) e iniciar o plantio de 
mandioca, milho, cana-de-açúcar, feijão miúdo e de algumas 
árvores frutíferas, como laranjeiras, limoeiros e mamoeiros, 
organizando, assim, sua roça e seu pequeno pomar. A distri
buição dos lotes é ditada quase que exclusivamente pela insti
tuição do parentesco, não havendo na transação nenhum inte
rêsse lucrativo, no sentido corrente na sociedade regional. Nas 
condições de vida comunitária, o interêsse está pôsto na troca 
de serviços, em outras palavras, no benefício social que o pro
prietário real pode obter com a cessão de parte de suas terras a 
parentes próximos ou distantes. Porém, o motivo básico dessa 
cessão pode ser encontrado na preocupação dos proprietários 
de Aldeinha, sobretudo do velho Neco - o maior proprietário 
e líder inconteste do grupo - em povoar efetivamente os 
quarenta hectares de Aldeinha com pessoas de sua confiança 
(portanto, parentes e patrícios) para evitar intrusões futuras de 
brasileiros agressivos em suas terras. Nesse sentido, a experi
ência das Reservas, sistemàticamente ameaçadas por vizinhos, 
serve-lhes de orientação. 

Um dos fenômenos peculiares, observáveis nas condições 
de existência dos Terêna em geral, e ao qual já nos referimos 
diversas vêzes no correr dêste trabalho, é o tipo de atividade 
produtiva conhecida, regionalmente, por changa - e que acre
ditamos merecer aqui uma descrição especial, relacionando-a 
especificamente à comunidade de Aldeinha. Dentre os elementos 
que a caracterizam, podem-se apontar os seguintes: atividade 
externa, não-especializada, 2 de caráter braçal, com baixa 

(2) Com referência à especialização de trabalho, a única atividade que po
deria ser considerada "especializada" seria a de extrator de casca de angico ou 
"casqueiros", como são chamados na área. Mas, como foi dito no capítulo III, 
essa atividade pode ser tomada unicamente como uma "especialização Terêna", 
í. e., um trabalho no qual êsses índios estão particularmente adestrados, por fôrça, 
aliás, de sua própria condição de trabalhadores rústicos. 
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remuneração e bastante instável, uma vez que depende das 
flutuações do mercado. Nas Reservas, a changa representa a 
quase totalidade do trabalho externo, tendo sido caracterizada 
como labour migration (Cf. cap. III). Em Aldeinha ela possui 
o mesmo significado, inclusive no caráter rural dessa ocupação. 
O que define o changueador é sua não-fixação em nenhuma 
das atividades que realiza, seja na de extrator de casca de 
angico, lavrador sem terra, boiadeiro etc. O que conta é o fato 
de poder vincular-se a qualquer uma delas por curtos períodos 
de tempo, de conformidade com a conjuntura do mercado 
regional e suas necessidades pessoais ou familiais. Na changa, 
como nas outras ocupações rurais mencionadas (lenhador, 
lavrador "independente" e serrador), acham-se distribuídas 33 
pessoas de Aldeinha, pouco mais da metade da população 
trabalhadora da comunidade. As atividades das 31 pessoas 
restantes devem ser agora consideradas. 

Trata-se de examinar as ocupações urbanas que essa 
parcela dos Terêna de Aldeinha vem desempenhando e nas quais 
as novas gerações da comunidade tenderão progressivamente a 
se engajar, como procuraremos demonstrar. Dentre essas ocupa
ções destacam-se as seguintes: serviços ligados à limpeza pú
blica (garis), atividades de produção ligadas à construção civil 
(operários) . Em números menos significativos ocorrem, tam
bém, ser11iços ligados a transporte, serviços domésticos e ativi
dades várias (como serrador, ferroviário e carpinteiro). Exa
minando aquelas ocupações que têm ocorrência numericamente 
significativa (garis e operários de construção), verificamos que 
os "f.erêna nelas engajados também não possuem maior adestra
mento que os seus patrícios vinculados às atividades rurais do 
tipo changa. Sublinhe-se, nesse sentido, que os operários de 
construção civil registrados em Aldeinha são apenas serventes 
de pedreiro. Tanto êstes quanto os garis não estão adestrados 
para exercer uma atividade urbana mais bem remunerada, pois 
em sua maioria continuam analfabetos. Os empregados da 
limpeza pública são servidores da Prefeitura local e seu trabalho 
se resume em varrer as ruas e remover o lixo; os s,erventes de 
pedreiro trabalham com pedreiros patrícios residentes na cidade 
(em Buraco ou em Guanandi) e esperam ser por êles adestrados 
no mister da construção de casas. Poucas são as categorias 
ocupacionais urbanas em que se inscrevem os Terêna de 
Aldeinha que podem ser classificadas como de trabalho espe
cializado: as atividades de carpinteiro, motorista e empreiteiro 
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de obras parecem ser as únicas a requererem treino profissional, 
sendo os dois carpinteiros, o motorista e o empreiteiro pessoas 
hábeis em suas respectivas atividades e respeitados como bons 
profissionais, dispondo de trabalho permanente. Mas a profissão 
que aufere maior prestígio em Aldeinha é, indubitàvelmente, a 
de professôra primária, exercida por uma jovem Terêna, que 
freqüentou apenas até o 1. 0 ano ginasial em Aquidauana; com 
a criação da Escola de Aldeinha, foi nomeada prof essôra do 
Estado, graças à interferência de seu padrinho purutuya, um 
político do PSD. O prestígio dessa profissão advém de ser ela 
exercida por alguém da comunidade, uma vez que o cargo de 
professor pertence geralmente a "civilizados". Ê uma profissão 
que simboliza para os Terêna o máximo de adaptabilidade à 
sociedade envolvente e tudo o que isso implica: progresso do 
povo rumo a novas condições de vida, proporcionadas pela 
vida urbana, e ascensão social no sistema de estratificação 
regional. 3 

A existência do contingente feminino de Aldeinha, tomado 
globalmente, denota a ocorrência de uma ligeira valorização do 
trabalho externo da mulher, comparado com a situação de 
Reserva. Se bem que êsse trabalho tenha menor expressão em 
Aldeinha do que nos agrupamentos citadinos estudados, êle 
revela uma progressiva independência da atividade feminina em 
relação à masculina, considerada a mulher como fonte singular 
de renda. Quando dizemos que onze mulheres " trabalham" em 
Aldeinha, queremos dizer que essa quantidade (insignificante se 
comparada com o total de mulheres de mais de dez anos na 
comunidade) exprime somente o número de mulheres que 
des·empenham ocupações rendáveis e singulares: como ·empre
gadas domésticas, lavadeiras, costureiras ou como professôra, 
elas estabelecem relações econômico-sociais com a população 
regional - e de um modo particular com a população urbana 
- no nível do "trabalho assalariado".4 O que não significa 

(3) Efetivamente a profissão de professôra não vale para os Terêna pela ren
da que pode proporcionar, mas pelo status que confere a quem exerce êsse mister. 
Haja visto que, em 1960, o vencimento da pessoa em causa era de Cr$ 2 365, bem 
abaixo do salário de ferroviário (havia dois em Aldeinha), no valor de dez a 
treze mil cruzeiros na mesma época. 

( 4) Estamos usando trabalho assalariado no sentido dado por Stavenhagen 
(1963:80) como expressando um nfvel de relações oposto ao da atividade comercial. 
Essa distinção ficou clara no capítulo III, quando examinamos a organização do 
trabalho nas Reservas. Agora, estamos opondo o nível do trabalho assalariado ao 
n~vel do trabalho associado, dependente, i.e., como aquela atividade produtiva que 
nao se singulariza em virtude de não auferir renda, da não-autonomia do trabalho 
e da sua exclusão das relações contratuais. 
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que as mulheres de Aldeinha não inseridas nessas relações 
estejam excluídas de qualquer atividade produtiva. Do mesmo 
modo que as mulheres das Reservas, elas colaboram nos 
empreendimentos agrícolas da família e em sua rotina doméstica. 
Nesse sentido, os 19 lavradores de Aldeinha têm em suas mu
lheres (tanto quanto em seus filhos menores) permanentes 
auxiliares no trabalho da roça. Esse caráter dependente do 
trabalho da mulher, quando exercido dentro do grupo familial 
ou do grupo doméstico, esclarece-nos sôbre a sua não-inclusão 
em categorias ocupacionais de natureza rural, conforme se 
verifica na tabela XII: o seu trabalho nos roçados (de Aldeinha 
ou mesmo fora dela) soma-se ao trabalho do marido e dêle fica 
dependente. Nesse caso, quem estabelece relações no nível do 
"trabalho assalariado" é s·empre o homem, cujo trabalho ou 
produção fica regulamentado em contrato. É por êsse motivo 
que aquelas ocupações femininas, classificadas como urbanas, 
representam, provàvelmente, o primeiro estágio de um processo 
de singularização da mulher como ser produtivo em têrmos da 
situação de contrato e, portanto, em têrmos de uma economia 
mercantil e monetária. 5 

II) Bura,ço e Guanandi 

Os agrupamentos Terêna da área urbana de Aquidauana, 
conhecidos por Guanandi e Buraco, revelam grande simetria, e 
é por êsse motivo que os examinaremos conjuntamente. Por 
estarem situados dentro da cidade, os Terêna de Buraco e de 
Guanandi não podem desempenhar atividades agrícolas em seus 
próprios terrenos, a exemplo do que fazem seus patrícios de 
Aldeinha. Como já se descreveu no capítulo VI, as condições 
habitacionais dêsses migrantes muito se parecem com as que 
têm Iuoar nas "favelas" citadinas; a pobreza das casas soma-se 
à peq;ena dimensão dos terrenos, o que impede a prática de 
uma lavoura, mesmo que seja de subsistência. Não ~b~tante, 
alguns dêsses índios - poucos, é verdade - exercem atividades 

(5) A singularização da mulher tem muito e~ comum co_m a singu~arização 
do jovem Terêna, graças à sua progressiv~. ~ªu~onom1a em rela.çao . aos ma~s velhos 
(seus pais ou parentes) como uma consequenc1a do labour m1gratwn analisado no 
capítulo III . 
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rurais, como lavrador (dois, em Guanandi) ou de boiadeiro 
(um, em Buraco), seja na qualidade de empregados em fazendas 
ou sítios circunvizinhos, seja na de plantador independente, em 
Limão Verde, onde um dos lavradores de Guanandi possui lote. 
As ocupações majoritárias, masculinas e femininas são as do . ' 
tipo urbano, com grande concentração de indivíduos nas de 
operários de construção (pedreiros e serventes de pedreiro) 
para os homens, e nas de lavadeiras e empregadas domésticas 
.Para as mulheres - como se poderá aferir pela leitura da 
tabela X. Quanto a estas últimas ocupações, queremos subli
nhar uma significativa diferença entre a de lavadeira e a de 
doméstica: a primeira caracteriza~se por levar quem a exerce a 
des·envolver um comportamento bastante empreendedor, voltado 
permanentemente para a procura de novos fregueses, pois "tra
balha sem patrão", lavando em córregos (como em Buraco e 
em Aldeinha) ou em cacimbas (como em Guanandi); a segunda, 
vinculando jovens empregadas às residências burguesas de 
Aquidauana, torna-as mais sensíveis ao regime de vida citadina 
e, de um modo especial, aos privilégios de classe - dos quais 
chegam a participar em grau expressivo (conforme a casa em 
que trabalham) a ponto de elegerem, não raro, sua patroa em 
alter ego, como pudemos sentir por alguns depoimentos. 

No que diz respeito às ocupações masculinas, poucas são 
aquelas que proporcionam uma retribuição pecuniária que possa 
ser considerada suficiente - fato que examinaremos adiante 
( cap. VIII, item 2). Por essa razão, os Terêna estão sempre 
em perspectiva de "pegar biscates", exercendo simultâneamente 
várias das ocupações urbanas co·nstantes da mencionada tabela 
X (além de outras nela não-registradas) : assim temos um ' -
indivíduo que se define como pedreiro, mas que traba11íà-tam-
bém como faxineiro, encerador ou guarda de obra, dando a 
essas ocupações sempre um caráter de "expediente". Além 
dessa razão - salário deficiente - podemos acrescentar outra, 
aplicável particularmente às atividades ligadas à construção 
civil; como Aquidauana não é um grande núcleo urbano e o 
volume de construções é bastante variável, há períodos em que 
falta trabalho aos operários de construção, que formam um 
cont~g~nte fluido de mão-de-obra por sua natureza pouco 
espec1ahzada. Quando diminui a atividade de construção, os 
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homens têm de procurar outras ocupações que lhes permitam 
sobreviver. Colocado nas camadas sociais mais baixas, onde 
exerce as profissões menos qualificadas, o Terêna só logra 
subsistir graças a uma versatilidade ocupacional extrema. 

Existem algumas ocupações, desempenhadas por indivíduos 
masculinos, que constituem indiscutível fonte de prestígio no 
seio da comunidade Terêna migrante. São as de porteiro (de 
cinema), zelador (de ginásio) e de barbeiro; a primeira foi 
registrada em Buraco, as duas últimas em Guanandi. Conside
remos, de per si, os ocupantes de cada uma dessas categorias. 
O porteiro, trabalhando no único cinema da cidade, goza de 
um grande prestígio, em razão das facilidades que propicia a 
parentes e patrícios seus, permitindo-lhes - freq üentemente -
entrar na sala de projeção gratuitamente, ao mesmo tempo que 
consegue estabelecer relações com brasileiros de diferentes 
camadas sociais. O baixo salário que percebe fica compensado 
pelo status que sua ocupação confere. Pai de dois filhos, supre 
sua deficiência salarial com o desempenho, simultâneo, da pro
fissão de pedreiro; não obstante, argüído pelo entrevistador a 
respeito de sua ocupação oti profissão, define-se como porteiro, 
i. e., pela de maior prestígio. Posição equivalente, apenas num 
nível menor de aspiração, é a do zelador do ginásio estadual: 
embora sua ocupação não lhe dê a mesma penetração na 
comunidade indígena - como a de porteiro de cinema -, ela 
amplia igualmente seu círculo de relações interétnicas, graças 
ao convívio que desfruta com professôres e alunos no exercício 
de suas funções. Paralelamente, satisfaz-se com seu trabalho, 
em cuja execução não sofre desgaste físico, pois limpar salas, 
lustrar móveis e cuidar da conservação do edifício afiguram-se
lhe tarefas bem mais suaves do que as comumente executadas 
por seus patrícios. Pois, como já foi mencionado noutro lugar, 
o "estragar o corpo" no trabalho constitui uma preocupação 
muito arraigada entre os Terêna; e só o fato de se trabalhar 
na sombra, como ocorre com o zelador, é suficiente para tornar 
essa ocupação desejada. Porém a ocupação que confere maior 
prestígio é a de barbeiro, particularmente pelo fato do Terê~a 
em causa ser também o proprietário de uma pequena barbearia, 
onde trabalha com um auxiliar, purutuya, seu empregado. Sua 
história de vida indica que êle soube aproveitar muito bem sua 
vivência interétnica, principalmente sua experiência de membro 
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da Fôrça Expedicionária Brasileira na Itália. nsse Terêna tem 
tanta consciência de seu status que em certas situações chega 
a repudiar sua etnia, quando sente que a condição de índio 
poderá discriminá-lo em sua profissão ou como cidadão aqui
dauanense. 

O exame comparativo da situação ocupacional dêsses 
agrupamentos migrantes, urbanos (Buraco e Guanandi) e 
suburbanos ( Aldeinha), vem confirmar a dinâmica do processo 
de urbanização nos têrmos do continuum Aldeia-Cidade. A 
diferenciação das ocupações em rurais e urbanas revela, como 
vimos, um ·expressivo aumento das atividades urbanas, que 
passam a atrair definitivamente a mão-de-obra T·erêna. Mas a 
diferença mais significativa parece estar no incremento do 
contingente feminino ligado a atividades remuneradas (e 
urbanas). A simples visualização da tabela X nos convence 
disso: se em Aldeinha a proporção entre trabalhadores mascu
linos e femininos é de 11 mulheres para 53 homens, em Buraco 
a proporção passa a ser de 6 mulheres para 13 homens, sendo 
que em Guanandi a proporção é, surpreendentemente, de 8 
homens para 9 mulheres. Enquanto em Aldeinha o número de 
mulheres integradas no mercado de trabalho não representa 
mais de 1/ 5 da mão-de-obra masculina, em Buraco ela repre
senta quase 1 / 2, e, em Guanandi, elas se igualam, chegando 
mesmo a mão-de-obra feminina a superar a masculina em uma 
pessoa. E se somarmos as respectivas populações de Buraco e 
Guanandi, tomando-as globalmente como a população Terêna 
trabalhadora de Aquidauana, verificaremos a proporção de 15 
mulheres para 21 homens, pràticamente a mesma que encontra
mos em Campo Grande, i. e., 16 mulheres para 22 homens, 
conforme a mencionada tabela X. Indubitàvelmente entre os 
índios citadinos stricto sensu, a saber os de Buraco/ Guanandi 
e Campo Grande, evidencia-se uma clara tendência à incorpo
ração da mulher num regime de trabalho remunerado, em vários 
aspectos diferente do regime existente nas Reservas e mesmo 
em Aldeinha. Pela integração progressiva da mulher no mercado 
de trabalho regional, os Terêna migrantes estão demonstrando 
grande flexibilidade em sua adaptação à ordem urbana e pare
cem caminhar para uma proletarização cada vez mais nítida. 
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III) Campo Grande 

As ocupações desempenhadas pelos Terêna de Campo 
Grande indicam que é nessa cidade que a população indígena 
domiciliada alcança maior grau de urbanização. De um total 
de 38 pessoas engajadas em atividades remuneradas, 36 exer
cem funções urbanas, e somente 2, funções rurais. A análise 
conjunta dessa população revela, por seu turno, uma grande 
diversüicação ocupacional em relação à observada em Aqui
dauana, incluindo suas áreas urbana e suburbana, i. e., Buraco, 
Guanandi e Aldeinha. Nas atividades classificadas como rurais 

' incluem-se somente dois indivíduos, ambos dedicados à changa; 
trabalham como diaristas em fazendas próximas, o que lhes 
permite ter residência permanente na cidade, para onde retornam 
todo fim de semana. São indivíduos que não conseguiram 
adaptar-se às atividades citadinas, depois de haverem tentado 
serviços como os de engraxate ou de copeiro de bar, sem logra
rem êxito. Para êsses indivíduos, encontradiços em quaisquer 
dos agrupamentos migrantes, a ida para a cidade pode ser 
considerada decepcionante. Suas histórias de vida revelam terem 
êles acreditado que bastaria residir na cidade para conseguir 
empregos bem remunerados. E o que viram, se não foi exata
mente o contrário, foi algo muito diferente do que imaginavam 
no tempo em que moravam nas Reservas. Encontraram tanta 
dificuldade na obtenção de empregos compensadores que muitos 
dêles tiveram de se engajar em qualquer atividade, aceitando 
salários irrisórios e, muitas vêzes, más condições de trabalho. 
Dentre as barreiras que dificultam a obtenção de melhores 
empregos, pode-se destacar a socialização inadequada ao 
ambiente citadino. O meio urbano, mais do que o rural, exige 
do indivíduo uma plena participação em determinadas pautas 
de conhecimento, inerentes à vida citadina, tais como a posse 
de uma tecnologia menos rudimentar (consubstanciada num 
preparo profissional), uma alfabetização completa e eficaz (e 
não a mera habilidade em assinar o nome) ou, ainda, uma 
certa familiaridade com o sistema jurídico-legal, como elemento 
normativo de seu comportamento na sociedade nacional. Assim, 
pois, são raríssimos os casos de efetiva profissionalização (o 
que equivale a dizer, ocupações bem remuneradas) , permane
cendo os índios migrantes atados a modalidades braçais de 
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trabalho. Denotam, outro tanto, extrema mobilidade ocupa
cional, sendo poucos aquêles que não tiveram inúmeros em
pregos ou se dedicaram às mais variadas atividades após sua 
migração para a cidade, seja ela Aquidauana ou Campo Grande. 

Mas é em Campo Grande que vamos encontrar a maior 
variação de ocupações exercidas pelo mesmo indivíduo ao longo 
de sua vida na cidade. ~sse fenômeno pode ser melhor enten
dido pela consideração da maior amplitude do mercado de 
trabalho local, numa cidade da dimensão de Campo Grande. 
Para uma população trabalhadora de 38 pessoas, encontramos 
23 categorias ocupacionais (dentre as quais apenas uma pode 
ser classificada como rural). Comparada com a de Aldeinha, 
verifica-se que para uma população trabalhadora de 64 indiví
duos, 20 são as categorias ocupacionais (das quais 4 são rurais) ; 
a população trabalhadora de Aquidauana-Cidade, i. e., de 
Buraco/Guanandi, apresenta uma proporção intermediária, a 
saber, 36 indivíduos para 14 ·ocupações (das quais apenas 2 são 
rurais). Um cálculo aproximado do número de categorias 
ocupacionais das populações em causa indica as seguintes pro
porções: para Campo Grande, as categorias ocupacionais 
representam aproximadamente 6/10, a saber, 6 ocupações para 
10 indivíduos; para Aquidauana-Cidade, temos cêrca de 4/10, 
i. e., 4 ocupações para 10 indivíduos; enquanto para Aldeinha 
a proporção é igual a 3/ 10, i. e., 3 ocupações para 10 indiví
duos.6 Essas proporções são consistentes com o gradient 
inerente ao continuum Aldeia-Cidade a que temos feito referên
cia. A maior amplitude do mercado de trabalho nos centros 
"mais urbanizados" é, apenas, parcialmente responsável pela ins
tabilidade ocupacional do trabalhador Terêna: é responsável so
mente pelo fato de saber êle que conta com outras oportunidades 
de encaminhar sua vida ou de vender sua fôrça de trabalho. Ao 
contrário da situação em Reserva, onde o índio muda de patrão, 
na Cidade êle pode mudar de tipo de atividade e com maior 
facilidade do que tem o seu patrício aldeado em mudar de 
patrão. Tal instabilidade deve ser creditada, a nosso ver, à 

(6) ~ na consideração do trabalho feminino, que essa diversificação ocupa~io
nal em Campo Grande ganha maior significação. Tomando a tabela X, o le1.tor 
poderá comparar os quatro agrupamentos migrantes; verificará que, para 8 dtfe
rentes categorias ocupacionais em Campo Grande, têm-se 2 em Buraco, 4 em 
Guanandi e 4 em Aldeinha . 
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natureza da situação urbana dos Terêna, vista como uma 
totalidade: as condições em que se dá a reorganização do grupo 
familial, seu despreparo cultural à vida citadina, como conse
qüência da falta de meios adequados e de fins consistentes, e, 
ainda, particularmente, a má qualificação de sua fôrça de tra
balho - a que já nos referimos no parágrafo precedente. 

2. Habitação e Estratificação 

Na análise do quadro ocupacional, deixamos propositada
mente de mencionar os níveis salariais de cada categoria de 
atividade. Duas razões pesaram nesse sentido: primeiro, a 
natureza fragmentária dos dados, uma vez que cobrem somente 
as atividades urbanas, enquanto para as rurais não se conseguiu 
senão estimativas das rendas auferidas; segundo, porque, na 
impossibilidade de um exame comparativo sistemático dêsses 
níveis, pareceu-nos mais profícuo considerar - grosso modo 
- os níveis salariais com relação ao nível de vida da população 
migrante, vista como um todo, compreendendo o salário ou a 
renda ·em função das diferentes modalidades de adaptação do 
Terêna no meio urbano ou rurbano. A variável que se mostrou 
mais significativa para a avaliação do nível de vida alcançado 
em decorrência da migração foi, indubitàvelmente, a habitação 
- qualidade da casa, localização e seu uso efetivo. A quali
dade habitacional não sugere apenas o nível de vida, mas tam
bém - e é o que mais nos interessa avaliar - o grau de urba
nização da família migrante. Todavia, não se quer com isso 
reduzir o f enômeno da urbanização a uma entidade física 
chamada cidade (Louis Wirth, 1949:621). A habitação -
como estamos considerando - é antes de tudo uma mediação 
entre o índio e o nôvo meio em que se instalou. Por isso ela 
é sintoma do "modo de vida" adotado, ou, como indica Wirth, 
da própria urbanização como modo de vida. 

Nesse sentido, há uma correlação bastante significativa que 
infelizmente não foi possível quantificar - entre a renda e o 
tipo de habitação.7 Verificou-se, efetivamente, que as cate-

(7) Não foi possível saber o ganho pessoal, cm dinheiro, ~e todos <?S, indi
víduos Terêna trabalhadores· isso só foi poss[vel com os assalariados. lndiv1duos, ' . . . como o proprietário da barbearia, forneceram estunativas muito vagas para per-
mitirem um tratamento estatístico comparativo. 
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gorias ocupacionais mais bem situadas numa "escala salarial" 
têm seus ocupantes usufruindo melhores casas. Estão nesse caso 
o dono de barbearia de Aquidauana, o escriturário da Petrobás 
de Campo Grande e o militar também de Campo Grande. Não 
só vivem em casas "de material" (i. e., de tijolos, telhas e com 
assoalho), como suas moradias oferecem confôrto igual ao 
comumente encontrado nas classes médias da cidade. Porém 
parece que apenas o dono de barbearia pode ser considerado o 
único responsável pelo padrão de vida que sua casa sugere. Para 
a boa instalação dos demais concorre um fator que não estêve 
presente no caso do barbeiro: foi a colaboração dós demais 
elementos da família residencial que atuou como um grupo 
corporativo. Já mencionamos linhas atrás o caso dêsse proprie
tário de barbearia, de nome Dionísio, ex-integrante da FEB, 
como também nos referimos ao escriturário da Petrobrás ao 
tratarmos, no capítulo VI, do caso de Juliana, migrante pioneira 
de Campo Grande. Ambos os casos, embora diferentes nas 
formas de promoção do progresso familial, são simétricos nos 
resultados que alcançaram, isto é, no sucesso de sua migração. 
Ao passo que o terceiro caso, o do militar, resultou, como 
veremos, numa migração frustrada, sob vários aspectos. 

Trata-se da migração da família Vargas. Seu chefe, o velho 
Simão, nasceu numa das fazendas (Fazenda Cutape) que, no 
passado, congregou maior número de índios Terêna, a se julgar 
pela quantidade de indivíduos recenseados que nela declararam 
haver nascido. Filho de pai paraguaio e mãe Terêna, Simão 
pertence àquela categoria de índio que melhores condições 
desfrutou no sentido de adestrar-se, no processo de sua socia
lização, para o convívio interétnico. Seu pai faleceu quando 
êle ainda ·era criança, fato que concorreu para a sua integração 
definitiva na órbita familial de sua mãe, nascida em !pegue. 
A permanência de Simão por longo tempo na colônia da 
Fazenda Cutape propiciou-lhe larga experiênc~a na lida do 
gado, dotando-o de um espírito empreendedor, ambicioso, que 
lhe valeu - após sua transferência para !pegue - o desenvol
vimento de uma expressiva criação de gado bovino na Reserva. 
Essa mudança para a aldeia deveu-se ao seu casamento com 
uma Terêna do lugar, por êle escolhida (como fêz questão de 
frisar) depois de conhecê-la em suas periódicas visitas a !pegue. 
Os primeiros meses dêsse casamento viveu na Fazenda, junto 
de sua mãe e irmãs; com o falecimento de sua mãe, decidiu-se 
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transferir para Ipegue, mudando-se para lá com um pequeno 
capital, acumulado na Fazenda graças ao sistema de partilha 
da produção de bezerros. Na Reserva chegou a ter duzentas 
reses e cinco ou seis Terêna trabalhando sob suas ordens, em 
seu rebanho. "Não existe outro ramo melhor do que o gado" 
- disse Simão, quando entrevistado. Mas, certamente, não 
pensava assim em 1954. Fascinado pela cidade, acreditou 
poder mudar seu tipo de vida e proporcionar a seus filhos 
oportunidades de progresso que jamais teriam em Ipegue. 
Vendeu seu gado e comprou em Campo Grande uma casa e um 
boliche, pagando pelo ponto dêste último a importância de oito 
mil cruzeiros (quantia expressiva para a época). Porém os 
prejuízos que vieram, em lugar dos lucros esperados, demons
traram que o salto dado por Simão do mundo rural para o 
urbano foi ~uito maior do que êle poderia prever: uma completa 
desproporção entre os fins ·escolhidos e os meios disponíveis. 
Simão, no entanto, não admitiu seu despreparo para as atividades 
de negociante citadino, preferindo atribuir ao ponto - que clas
sificou de mau - a responsabilidade de seu insucesso. "Fiquei 
enguiçado - disse êle - e acabei com o boliche. Vendi a casa 
por duzentos e cinqüenta mil cruzeiros para pagar as dívidas". 
Soubemos que um advogado da cidade cuidou dos negócios do 
Simão e o orientou na venda de sua residência. Sôbre a hones
tidade dêsse intermediário, nada podemos dizer; apenas, que 
Simão perdeu pràticamente tudo e vive hoje (1960) numa casa 

' alugada, pagando Cr$ 1.200 mensais, e graças à colaboração de 
seus filhos, notadamente o militar, cabo do Exército, solteiro, 
que põe seu sôldo à disposição do pai. Sua residência, exterior 
e interiormente, em nada difere de uma casa pequena burguesa 
de Campo Grande: apesar de ser de madeira, é bem pintada, 
ampla~ com quatro cômodos (dois quartos, sala e cozinha; 
instalação sanitária fora do corpo da casa), encerada e mo bilia da 
com móveis de segunda, mas bem cuidados, onde se inclui uma 
velha vitrola. Embora a casa não esteja ligada à rêde elétrica 
- uma vez que o bairro parece ser bem nôvo - conta com 
água encanada. Atualmente seu grande desejo é retornar a 
Ipegue, onde afirma ainda ter sua "propriedade" guardada por 
uma sobrinha (nevongé) e onde tentaria retornar à vida de 
criador. 

Os três casos mencionados envolvem índios Terêna em 
processo de assimilação. Com exceção de Juliana e de Simão, 
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ambos possuidores de forte consciência étnica, os filhos (as) 
de ambos, tanto quanto o barbeiro Dionísio, reagem contra a 
identificação como índios e não querem nem ouvir falar em re
torn~r ~s aldeias de origem (incluímos, aqui, os próprios filhos 
de S1mao). Seu comportamento na cidade também é consistente 
com essa reação, pois nenhum dos grupos familiais mantém 
relações comunitárias na cidade. Representam, assim um 
fenôm·eno típico de destribalização. 8 A quebra dos elos tribais 
mantidos precàriamente por Juliana e por Simão - à 
base de manifestações estritamente pessoais não-sancionadas 
por s~~s f~miliar~s - , parece ser uma função do processo de 
estratif1caçao social que, nesses casos, tem lugar simultânea
mente com a urbanização. Comparados com a grande massa 
de casos em que os elos tribais foram mantidos e, muitas vêzes 
fortalecidos, êles nos ensinam que urbanização por si só não 
é responsável pela destribalização. No momento em que esta 
urbanização se soma à integração em classes mais bem favore
cidas, i. e., cujo nível de vida a elas inerente esteja bem acima 
do nível desfrutado por seus patrícios citadinos, é que - ao 
que tudo indica - terá lugar a destribalização e os indivíduos 
poderão ser, finalmente, ass.imilados.9 Poderiam estar nessas 
condições de perda progressiva da consciência étnica mais dois 
outros grupos familiais, cujos chefes desempenham a ocupação 
de ferroviário, uma das mais bem remuneradas do universo 
Terêna (em 1960, um ganhava Cr$ 13 000, outro Cr$ 1 O 400 
mensais) ; mas o fato de residirem em Aldeinha, em algumas das 
poucas casas "de material" do lugar, vinculou-os de tal forma 
à vida comunitária que jamais lhes passou pela cabeça negar 
sua condição de Terêna. O mais significativo, porém, é a 
identificação dêsses ferroviários, mestiços, com a comunidade 
T·erêna - o que vem corroborar uma de nossas hipóteses 
desenvolvidas noutros trabalhos (sobretudo, cf. 1960 (b), 
passim), segundo a qual a situação de Reserva é determinante 

(8) No livro sôbre o proce~so de assimilação (R. C. de Oliveira, 1960a) não 
lo?ramos formular A corr~ta~ente este problema, razão pela qual classificamos gros
seira~n}e. os Terena. ctt~dmos e os de Fazenda (moradores em colônias) na ca
tegona umca de destnbabzados. Voltaremos ao assunto no capítulo final. 

A(9~ Com relação a êsse estado de assimilação, deve-se levar em conta a ad
vert<:nc1a. de Glaser (1958: 32) de que "a pessoa assimilada pura é uma concepção 
d~ tipo ideal, formada pela e~tr~polação de nosso continuum [segregado~ ~mar
ginal~~ dessegregado~~ass1m1lado (Glaser, op. cit., pág. 33)] até seu extre
mo, mas raramente encontrada emplricamente ... " (Cf. R. e. de Oliveira 1960 (a) 
notas de rodapé n.º• 172 e 196). ' ' 
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no fortalecimento da consciência étnica (ou tribal) de indivíduos 
filhos de uniões interétnicas. Se Aldeinha não é Reserva, as 
condições que oferece aos seus moradores podem ser conside
radas equivalentes, na forma pela qual proporcionam terra ou 
moradia a patrícios migrantes. Os dois ferroviários, casados 
com mulheres Terêna ligadas por parentesco com as famílias 
proprietárias do lugar, foram integrados à comunidade ou, em 
outras palavras, foram pràticamente tribalizados. 

Um sistema de estratificação, elaborado impressionistica
mente, mostraria êsses cinco grupos familiais (os dois de Cam
po Grande, um de Guanandi ·e êsses dois de Aldeinha) como 
pertencentes à camada superior da pirâmide social Terêna. 
Logo abaixo, viriam aquelas famílias cujos responsáveis esti
vessem incluídos nas categorias ocupacionais seguintes: ser
vente de escritório (funcionário do SPI), pintor, carpinteiro, 
pedreiro e sapateiro, cujos salários ou vencimentos oscilam 
entre sete a nove mil cruzeiros mensais (funcionário público, 
Cr$ 8 500; pintor, Cr$ 9 000; carpinteiro, Cr$ 7 500; pedreiro 
e sapateiro, Cr$ 7 000). As residências dos indivíduos inseri
dos nessas categorias coincidem em ser - em sua quase tota
lidade - construídas de tijolos, cobertas de telha, distinguindo
se das das famílias classificadas nas camadas inferiores, mora
do·ras de casas muito mais rústicas. Nestas últimas camadas 
encontram-se as famílias de mais baixo poder aquisitivo: as 
ocupações de seus responsáveis estão distribuídas numa escala 
salarial que varia entre três e cinco mil cruzeiros mensais. 
Numa tal escala, as ocupações podem ser colocadas na seguinte 
ordem crescente de gratificação: zelador ( Cr$ 2 500), servente 
de pedreiro ( CrS 3 200 a Cr$ 3 400), gari ( Cr$ 3 800) e 
motorista (Cr$ 5 000). As ocupações femininas, geralmente 
linhas auxiliares das masculinas nos orçamentos domésticos, são 
as que pior remuneram o trabalho, como podemos avaliar pelas 
cifras seguintes: doméstica ( Cr$ 1 000), lavadeira ( Cr$ 1 600, 
as que trabalham diàriamente; Cr$ 600, as que trabalham des
continuam.ente), passadeira (Cr$ 1 500), costureira (de Cr$ 
2 000 a CrS 4 000, conforme sua qualificação profissional) e 
professôra (Cr$ 2 365, a rigor, vencimento de auxiliar de en
sino no Estado). Quanto ao nível de renda daquelas atividades 
classificadas como rurais, sua média é de Cr$ 3 000 - tirada 
à base de estimativas referentes às categorias de lavrador e 
changa. Destas, como vimos, as mulheres estão excluídas pelas 
razões já expostas na primeira parte dêste capítulo. 
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De maneira geral aquelas ocupações exercidas em Campo 
Grande tendem a remunerar melhor o trabalho. Isso é tanto 
verdadeiro para as masculinas quanto para as femininas. Essa 
remuneração diferenciada segue, aproximadamente, o conti
nuum Aldeia-Cidade. Vemos, assim, a população 1de Aldeinha 
ser, ·em seu conjunto, a que percebe a média mais baixa de 
salário (mesmo se considerando que nela residem dois ferro
viários); Aquidauana-Cidade (i. e., Guanandi e Buraco) vem a 
seguir; e, finalmente, Campo Grande - numa escala salarial 
crescente. Se correlacionarmos êsse gradient, representado 
por essas três unidades ecológicas, com os tipos de moradia, 
obteremos a confirmação do continuum - como se pode ve
rificar com a tabela XII. Nessa tabela usamos como variáveis 
as técnicas de construção: as casas feitas com material natural 
("pau-a-pique", adôbe, bambu etc.) distinguidas das construí
das com material de construção (paredes de tijolos ou tábuas, 
cobertura de telhas e piso de cimento, tijolo, ladrilho ou as
soalho). 

TABELA XII 
• .. 

Unidades Material Natural Material de 
Construção 

Aldeinha 90,90% 9,10% 

Buraco/ Guanandi 61,11 38,89% 

Campo Grande 5,55% 94,45% 
. 

Enquanto em Aldeinha mais de 90% das moradias são 
construídas com material natural, ao alcance da comunidade, 
instalada que está numa área próxima a matagais ou cerrados, 
em Campo Grande apenas pouco mais de 5 % das residências 
é que são construídas com êsse tipo de material. Conseqüen
temente, a equação se inverte no emprêgo de material de cons
trução: quase 95% de residências em Campo Grande e menos 
de 10% de moradias de igual tipo em Aldeinha. Em Aquidaua
na-Cidade há uma significativa preponderância de casas edifi
cadas com material natural, o que vem corroborar nossa afir
mação inicial, notadamente a propósito de Buraco, sôbre as 
condições de favelados em que se encontra a maioria dêsses 
migrantes Terêna. 
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3. O Sistema de Valor Emergente 

A focalização que temos feito nestas duas Partes dês te 
trabalho do processo de organização social a que estão subme
tidos os modernos Terêna, i. e., da "contínua ordenação e re
ordenação das relações sociais" - segundo as palavras de 
R. Firth (1964:206) -, leva-nos, agora, a tomar como foco 
de análise o plano de orientação dessas relações, a saber: "As 
preferências nas relações sociais, su~ conve~ên.c~a, ~s ~adrõ~s 
de julgamento utilizados, dão contendo e sigmftcaçao a açao 
social" (R. Firth, 1964: 207) . Equivale a dizer qu~ penetra: 
mos, tentativamente, no campo de estud"o dos valores, aqui 
considerados, porém, como decorrentes desse pro~esso de or
ganização social nas condições de vida ... num. meio :urbano e 
numa sociedade de classes. Não se tratara, pois, do sistema de 
valor inerente à estrutura social Terêna tal como foi recons
truída no primeiro capítulo; mas examinaremos o ~istema de 
valor emergente da atual situação dos Terêna migr~?t~s .e 
citadinos. Todavia, não contaremos com dados quantiftcaveis 
a êsse respeito, exceção feita às informações relativa~ à alfabe
tização - aqui tomada como algo bastante v~lonzado pelo 
migrante indígena. O tratamento que da,_remos a massa f!ag
mentária de dados - coletados muitas vezes de modo assiste
mático - se revestirá de um caráter impressionista que pro
curará ser, entretanto, suficientemente objetivo para justificar a 
presente explanação . 

Numa população de 336 pessoas maiores de cinco anos, 
54 16% são alfabetizadas e 37,50% analfabetas (com 8,34% 
de' pessoas que não declararam sua condiçã~ ou que não nos 
forneceram qualquer indício de sua ·escolaridade - como a 
mera condição de haver freqüentado ou ·estar freqüentando ~ma 
escola) . :Bsses índices nos sugerem uma percentagem relativa
mente alta de alfabetizados dentre os Terêna migrantes, percen
tagem essa que crescerá se isolarmos para análise a comu
nidade citadina de Campo Grande; do mesmo modo ela 
decrescerá ainda que pouco, se isolarmos a comunidade urbana 
de Aldei;ha. Enquanto a tabela XIII indica os p~rcent~ais 
obtidos sôbre a população dos quatro agru~am,entos 1~v7stiga
dos separando apenas o contingente masculino do fem1n1no, a 
tab~la XIV considera unicamente as populações indígenas de 
Campo Grande e de Aldeinha. A razão da exclusão de Buraco 
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e de Guanandi prende-se ao alto índice de indivíduos cuja con
dição de alfabetizado ou de analfabeto não pôde ser computada 
nos formulários utilizados (para Buraco, 22,86% e para Gua
nandi 27 ,91 % de indivíduos não-computados) .10 

TABELA XIII 

Homens % Mulheres % Totais % 

Alfabetizados 102 62,19 80 46,52 182 54,16 

Analfabetos 48 29,27 78 45,34 126 37,50 

Não-computados 14 8,54 14 8,14 28 8,34 

Totais 164 100% 172 100% 336 100% 

TABELA XIV 

Aldeinha Campo Grande 

População % População % 

Alfabetizados 106 56,09 39 56,53 

Analfabetos 83 43,91 22 31,81 

Não-computados - - 8 11,59 

Totais 189 100% 69 100% 

A base dessas tabelas pode-se chegar a algumas evidên
cias sôbre a alfabetização, tomada como um valor crescente 
na comunidade Terêna migrante. A tabela XIII nos mostra 
que a mulher foi menos atraída a alfabetizar-se do que o ho-

(10) Quase que se poderia dizer o meAsmo com relação a Campo Grande q.ue 
tem 1 I,59% de não-computados. Apesar desse percentual, suscedvel de proporcio
nar uma margem de êrro considerável, decidimos arriscar - tentativamente 
comparando Campo Grande com Aldeinha para efeito de análise do processo de 
urbanização. 
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mem, uma vez que registra 45 ,34 % de analfabetos contra 
apenas 29,27% referentes ao contingente masculino de anal
fabetos. ~sses percentuais mostram que, mesmo nas condições 
de urbanização, persiste a maior integração do homem na so
ciedade envolvente (rural ou urbana) em comparação com a 
da mulher, mais marginalizada dêsse processo - como bem 
ilustra de forma extrema a situação observada nas Reservas. 
Já pela leitura da tabela XIV - que não faz distinção de sexos 
- a evidência a constatar é o menor índice de analfabetismo 
em Campo Grande comparado com o registrado em Aldeinha: 
o percentual de 31,81 % encontrado em Campo Grande11 

sugere uma significativa correlação com o processo de urbani
zação, consistente com o continuum Aldeia-Cidade, a que temos 
referido. Nesse sentido, acreditamos que o percentual de anal
fabetos em Aldeinha ainda seria bem maior se sua população 
não fôsse constituída, majoritàriamente, de indivíduos protes
tantes. ~ sabido que os evangélicos fundam seu comporta
mento religioso na leitura sistemática da Bíblia e, por essa 
razão, cuidam de alfabetizar todos quantos - inclusive índios 
- sejam convertidos ao seu credo. A escola de Aldeinha, 
mencionada noutro lugar, é uma comprovação disso. O certo 
é que a educação formal, alienígena, constitui algo bastante de
sejado entre os índios migrantes.12 Verifiquemos pelo exame 
mais minucioso de Aldeinha e de Campo Grande qual o com--portamento de suas respectivas populações com relação a 
êsse valor. 

Em Aldeinha - com referência ao comportamento dife
rencial por sexos - 61,20% dos homens são alfabetizados, 
enquanto as mulheres registram um percentual de 51,04%. 
Comparada essa população com a de Campo Grande, temos 
uma significativa alteração nessas proporções: a população 
masculina citadina alcança 72, 72 % de alfabetizados, sendo que 
a feminina chega a 41,67%. Por que essa diminuição do índice 
de alfabetização das mulheres em Campo Grande quando é 

( 11) Mesmo que se considere alta a cifra de 11 ?S9% de não-computados, e~a 
não chega, ainda que somada aos 31 ,81 % (o que sena calcu~ar por absur~o, pois 
não se consideraria a distribuição de oyo casos nas . categonas de alfabetizado e 
de analfabeto) a invalidar a constataçao de se reg1strar em Campo Grande o 
menor índice de analfabetismo. 

(12) Tivemos de recorrer à categoria alfabetização nos formulários, ap~icados, 
a fim de estimarmos o nível de educação (formal) proporcion~da ao md10 pela 
sociedade nacional. Poder-se-ia dizer que estendemos, perfunctõnamente, os dados 
referentes à alfabetização ao nível de escolaridade do Terêna migrante . 
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precisamente nessa cidade (portanto nas condições de vida 
urbana) que aumenta o grau de alfabetização (da população 
vista em seu conjunto)? A explicação pode ser encontrada no 
fenômeno já mencionado do protestantismo em Aldeinha: nessa 
comunidade a mulher valoriza enormemente a alfabetização 
pelo fato dela lhe servir em sua vida religiosa. Ao passo que 
em Campo Grande, onde a população Terêna é em sua grande 
maioria católica (ou sem religião), a mulher não recebe os 
mesmos estímulos absorvidos pelo homem, que tem no mercado 
de trabalho a grande razão de sua alfabetização. Por outro 
lado, em Aldeinha, o homem soma dois motivos poderosos re
lativos à sua alfabetização: o próprio mercado de trabalho re
gional e o seu comporta.tnento religioso . 

Essas considerações encontram apoio noutra ordem de 
análise comparativa, a que incide sôbre as classes etárias cru
zadas com a alfabetização. Pelas tabelas XV e XVI podemos 
examinar os quadros r·espectivos de Aldeinha e de Campo 
Grande interessados mais em suas diferenças do que em suas 
semelhanças. A alta alfabetização nas três primeiras classes 
etárias de Campo Grande (tabela XVI), sobretudo na classe 
de 15-24 anos, revela uma população integrada num processo 
de urbanização, procurando prover-se de técnicas suscetíveis de 
facilitar sua adaptação a um sistema ocupacional, onde as me
lhores profissões não podem ser desempenhadas por analfabe
tos; as classes etárias de 35 anos em diante assinalam uma queda 
brusca na alfabetização, indicando migração recente dessa po
pulação, composta de indivíduos maduros, pouco adaptáveis às 
novas condições urbanas de ·existência. Em Aldeinha, a relati
vamente alta percentagem de alfàbetizados nas classes de indi
víduos de mais de 35 anos - comparada com as das mesmas 
classes de Campo Grande - leva-nos a interpretar o fenô
meno como causado pela presença do protestantismo naquela 
comunidade. Ao contrário da população mais velha de Cam
po Grande, a de Aldeinha soube encontrar na religião motiva
ção bastante para procurar alfabetizar-se; ao mesmo tempo, por 
constituir a conversão evangélica um fenômeno passível de 
ocorrer com indivíduos que já ultrapassaram a puberdade ( con
forme depoimento dos líderes religiosos de Aldeinha), a classe 
etária 5-14 registra um baixo índice de alfabetização relativa
mente à mesma classe de Campo Grande e às duas classes se
guintes ( 15-24 e 25-34) de Aldeinha. Naturalmente, outros 
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fatôres, além do protestantismo, estão presentes na situação dos 
Terêna dessa comunidade suburbana; cabe lembrar o fato da 
economia local, que, por ser largamente (se bem que não in
teiramente) agrícola, recorre à mão-de-obra juvenil como uma 
complementação do trabalho nas roças domésticas. :e:sse tipo 
de trabalho familial, comum nas condições de vida de Reserva, 
teria de resultar, igualmente, num esvaziamento da Escola nas 
duas últimas séries, prejudicando o aprendizado (notadamente 
quando se sabe que nem sempre a alfabetização completa ten1 
lugar nas duas primeiras séries primárias). Se bem que não 
tenhamos dados estatísticos a êsse respeito, podemo-nos louvar 
nas opiniões de professôres das Reservas de Bananal, Cachoei
rinha, !pegue, Capitão Vitorino e da comunidade de Aldeinha. 

TABELA XV (Aldeinha) 

Classes Etárias 

5-14 15-24 25-34 35-44 45+ 

Alfabetizados 50,63% 67,74% 78,57% 47,36% 50% 

Analfabetos 49,37% 32,26% 21,43% 52,64% 50% 

TABELA XVI (Campo Grande) 

Classes Etárias 

5-14 15-24 25-34 35-44 45+ 

Alfabetizados 71,42% 78,94% 70,00% 20,00% 31,25% 

Analfabetos 14,29% 10,53% 20,00% 80,00% 62,50% 

Não-computados 14,29% 10,53% 10,00% 6,25% 

A instrução para o Terêna significa duas coisas: alfabeti
zação, com o seu conseqüente credenciamento à pretensão de 
certas ocupações mais bem remuneradas e de melhor status; e 
iniciação sistemática no aprendizado do "regulamento" do mun
do dos brancos. Se os pais residentes em Aldeinha podem 
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estimular seus filhos ao ingresso na escola, motivados pela for
mação evangélica que ela duplamente promete (alfabetização 
e leitura de textos bíblicos, pois a prof essôra é protestante), os 
pais residentes em Campo Grande induzem seus filhos à fre
qüência escolar, objetivando, fundamentalmente, proporcionar
lhes maior traquejo no nôvo meio adotado. :E: comum ouvirem
se, na cidade, frases como essas: "Quero que meu filho vá a 
escola para não ficar atrasado como eu"; "Na escola se apren
de a ficar matreiro, ninguém engana mais"; "Eu não volto mais 
para a Aldeia porque lá a escola não é boa, não ensina o re
gulamento"; "Vim para a cidade para meus filhos poderem 
viver num lugar adiantado, com escola que ensina ... ". O cui
dado com a prole, que é um valor básico para qualquer socie
dade, 13 assume nesse contingente Terêna citadino caracterís
ticas novas, quando passa a incluir a instrução escolar como 
parte dêsse processo de fazer que seus filhos sobrevivam na 
sociedade nacional e desempenhem seu papel na continuidade 
do grupo. 

A diferença de gerações entre pais e filhos, de modo geral, 
não deixa de condicionar diferentes atitudes e idéias a respeito 
da sociedade envolvente e da comunidade tribal. Nota-se no 
jovem Terêna uma reação contra a "vida tribal", que conheceu 
antes da migração ou que ouviu contar de seus pais ou avós. 
Essa reação aumenta progressivamente, em regra, à medida que 
as crianças e as adolescentes entrevistados são moradores de 
áreas mais urbanas; equivale a afirmar que os residentes em 
Aldeinha são os mais conformados à situação tribal. As gera
ções mais novas buscam, às vêzes obsessivamente, assimilar-se 
na sociedade regional, ainda que seja em suas camadas mais 
baixas. Chegam, inclusive, a desconhecer ostensivamente na 
rua velhos Terêna, cuja origem indígena ficara marcada por 
sua postura e por seus trajes simples; a velha Juliana, por exem
plo, reclamava disso e sempre que podia chamava a atenção do 
"patrício orgulhoso" em plena rua. A valorização excessiva de 
tudo quanto representa a "civilização" parece caracterizar a 
juventude Terêna citadina. Se a cidade fascina o Terêna aldea-

(13) Cf. Marion J . Levy, Jr., 1952:173-182. Ainda que haja uma dial~tlca 
entre fins (valôres) e meios, a instrução - do modo como a estamos considerando 
aqui, como algo inserido na finalidade básica de cuidar da prole - bem pode ser 
tomada como um valor emergente da atual situação do Terêna migrante, parti
culannente do citadino. 
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do por tudo o que ela simboliza, para o migrante, jovem, ela 
significa uma experiência da qual êle não se libertará: os argu
mentos de velhos, como Simão Vargas, saudosistas, ressoam 
inconsistentes nos ouvidos moços. :E: no cultivo de valôres ur
banos e alienígenas que o migrante Terêna se lança na estrada 
da assimilação. Porém, fatôres divergentes, 14 de várias or
dens, dela podem afastá-los, integrando-os num sistema de 
valôres recém-adotados. ~sse f enômeno parece exprimir o que 
poderíamos chamar de "temporalidade do valor" ou, como 
Firth diz, da "conveniência" (whorthwhileness) de uma conduta. 

Da mesma maneira que as gerações condicionam dif eren
temente o comportamento intratribal e interétnico, elas tendem 
a engendrar diferentes orientações valorativas com relação à 
vida citadina. Os jovens ficam impressionados com as perspec
tivas de vida lúdica que a cidade proporciona, enquanto os 
adultos se fixam nas novas perspectivas de trabalho abertas pelo 
sistema ocupacional urbano. Nem uns nem outros ousam pen
sar na possibilidade de virem a perder sua condição de citadino. 
Mesmo os de Aldeinha, um pouco à margem do plano especi
ficamente urbano, sentem que é na cidade que está o seu desti
no; e para êle as novas gerações caminham conscientemente, 
como se procurou mostrar em capítulos pr·ecedentes.15 Mas 
poucos são aquêles migrantes que ainda se interessam pela po
lítica nacional (ou mesmo local) e apenas um dêles participa 
de um modo mais ativo. A êle já nos referimos no capítulo VI, 
quando analisamos sua história de vida (autobiografia de 
Laudelino). Dentre todos os Terêna migrantes que conhece
mos, êsse parece ser aquêle indivíduo que busca de modo mais 
consistente sua integração na sociedade regional. E não é por 
acaso que Laudelino é também o único Terêna - não-evangé
lico - que pertence a uma associação religiosa (a Liga Cató
lica de Aquidauana), freqüentando suas reuniões mensais e 
indo à missa aos domingos e dias santificados. Realça sua 
c-0nduta religiosa o fato de sua participação não ter sido indu
zida pelo grupo tribal, como é comum verificar-se entre os pro
testantes que formam uma comunidade étnico-religiosa de 

(14) Cf. R. C. de Oliveira, 1960(a), cap. VIII. N~sse trabalho relacionamos 
fatôres divergentes e convergentes que, a nosso ver, mais atuam no processo de 
assimilação dos Terêna . 

(15) O progressivo engajamento das novas geraç~s de Aldeinha er:t ocupa
ções urbanas, tanto quanto a permanente procura da cidade para recreaçao, cons
tituem um exemplo dessa orientação. 
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grande poder de persuasão; a vida religiosa de Laudelino é o 
resultado de uma decisão motivada por razões de outra ordem, 
mesmo admitindo-se sua completa conversão ao catolicismo. 16 

Importa assinalar a emergência de um nôvo sistema de valor, 
impregnado de fins até então estranhos aos Terêna aldeados, 
mesmo os mais aculturados; da congruência dêsse sistema e de 
sua adequação à situação do Terêna citadino, muito poderá 
depender o sucesso de seu ajustamento na sociedade nacional. 
Nas atuais condições de existência, a massa dos migrantes Te
rêna não derrogou os elos tribais, continuando a se apoiar nêles 
em sua adaptação ao meio urbano e em sua acomodação num 
sistema de classes. Mas, em última análise, o êxito do processo 
de integração social dependerá sempre da estrutura sócio-eco
nômica subjacente. 

(16) A participação em assoc1açoes religiosas católicas não constitui um re
quisito do católico praticante, ao contrário do protestante, cuja vinculação a uma 
Igreja é a condição de sua vida religiosa, i. e., de sua participação nos cultos 
evangélicos. Não se trata de pôr em dúvida a autenticidade das crenças católicas 
de Laudelino; o que nos parece significativo é a sua integração num tipo de as
sociação dirigida e constituída por nacionais. 
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CAPÍTULO IX 

CONTRIBUIÇÃO A UMA TEORIA 
DO CONTATO INTERÉTNICO 

Ao encerrarmos esta monografia, cabe-nos extrair algumas 
conclusões suscetíveis de responder às questões centrais, for
muladas ou deixadas implícitas no correr de nossa exposição 
sôbre a situação dos Terêna modernos. A primeira pergunta 
que devemos fazer relaciona-se com a noção de tribalismo, aqui 
empregada em conexão com a de urbanização. Em outras 
palavras, o que significa, em têrmos empíricos e analíticos, a 
idéia diretriz dêste trabalho, segundo a qual se buscou apreen
der a população T·erêna em sua dupla dim·ensão: 1 de índios 
de Reserva e de índios de Cidade; cada dimensão gera diferen
tes situações que cabe ao pesquisador descrever e analisar, 
orientado pela "presença" da Cidade na A ideia-Reserva, e pela 
"persistência" da Aldeia na Cidade. A "presença" da Cidade 
na Reserva deve ser entendida como a incorporação ~e costu
mes e de valôres urbanos (i. e., observáveis na Cidade) ao es
tilo de vida de Aldeia, alterando-o em poucos, mas significati
vos, aspectos. Poder-se-ia dizer que é nas condições atuais da 
Reserva que certos componentes urbanos começam a surgir, 
ainda que de modo incipiente. A idéia da "persistência" da 
Aldeia na Cidade deve ser entendida como a manutenção dos 

(1) Poder-se-ia dizer múltipla, caso tivéssemos examinado, com a profundi
dade desejada e à luz de dados não-fragmentários, os Terêna também em sua 
situação de "colonos de fazenda" e de moradores em aldeias independentes, como 
União. Com relação a esta última situação, pudemos obter uma visão mais apro
ximada, graças ao estudo de caso de Aldeinha, em vários aspectos (menos no que 
se refere à urbanização de seus moradores) análoga à União: associação inde
pendente de seus membros e autonomia de grupo local. Quanto às informações 
sôbre as "colônias de fazenda", tivemos de nos contentar com os dados colhidos 
por vias indiretas, mediante a entrevista e as histórias de vida. Acreditamos, 
contudo, havermos conseguido distinguir bem as respectivas situações e avaliar 
com segurança o que elas significam no conjunto da população Terêna . 
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elos tribais nas condições de vida urbana, conforme ficou de
monstrado no exame dos agrupamentos citadinos de Aquidaua
na e de Campo Grande. A essa persistência de elos tribais (e 
não necessàriamente como continuidade de vida tribal) pro
curamos caracterizar como um fenômeno de tribalismo e cujo 
sentido, nem sempre exato, devemos agora precisar. 

1. A Noção de Tribalismo 

Uma teoria do tribalismo, que vem sendo elaborada com 
referência a situações observadas na Africa, fornece-nos algu
mas perspectivas que podem ser bastante ·elucidativas de pro
cessos mais gerais, inerentes às mais variadas situações de con
tato interétnico, entre as quais podemos incluir a dos Terêna 
do Sul mato-grossense. O tribalismo deve ~er entendido, assim, 
como uma forma de expressão comum a oposições que podem 
ser de natureza diversa (Paul Mercier, 1961:63). Não seria, 
contudo, mais do que uma das manifestações de certas parti
cularidades do contato interétnico. Com relação ao caso Te
rêna essa consideração de Paul Mercier a respeito dêsse fenô
meno parece igualmente adequada: "Raramente o tri?al~smo é 
uma teoria que valoriza de modo absoluto o quadro etn1co em 
detrimento do quadro nacional. É mais freqüentemente um 
conjunto de reações de defesa, que pode desaparecer de modo 
bem rápido quando o mêdo da desigualdade diminui" (P. Mer
cier, 1961:74). Essa desigualdade, inerente aos sistemas de 
dominação e sujeição, característicos das relações entre índios 
e brancos; não desaparece com a migração para a cidade, quan
do o Terêna pràticamente sai de sua condição de tutelado e 
se liberta do contrôle do Pôsto Indígena. A desigualdade per
manece na cidade, onde, malgrado a diminuição da distância 
cultural - tão nítida entre o índio de Reserva e a população 
regional. rural ou urbana -, tende a transformar-se em desi
gualdad~ de classe. Essa transformação, porém, é suficiente 
para atenuar "o conjunto de reações de defesa" e para permitir 
um progressivo esvaziamento da consciência trib~ d~qu~les 
indivíduos que desfrutaram condições singulares de vida citadina 
(estamo-nos referindo a uns poucos casos de integração em ní
veis de "classe média baixa", examinados no capítulo anterior). 
Mas a massa da população Terêna em urbanização não logrou 
ascender nem sequer aos primeiros degraus da escala social da 
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sociedade alienígena. As mudanças sócio-culturais que essa 
população sofreu, como resultado de sua migração para a ci
dade, não devem ser estudadas - como não o foram - sob a 
perspectiva da destribalização, simplesmente porque não teve 
lugar o que se poderia chamar de perda de pertinência étnica. 
É a conclusão a que chegam alguns estudiosos do problema a 
propósito de situações análogas observadas na África: "O 
sentimento mais ou menos profundo de pertinência étnica se 
manteve em certas regiões, em certas situações. Os estudos re
centes mostraram muito justamente que os processos de mu
dança social nas sociedades africanas não podiam ser definidos 
apenas pela linha da destribalização'' (P. Mercier, 1961 :64). 

Por êsse mesmo motivo, a noção "ortodoxa" ou vulgar de 
destribalização vem sendo rejeitada pelos antropólogos sociais. 
William Watson, evocando considerações de Meyer F·ortes a 
respeito, escreve: "Fortes condenou o uso da palavra 'destriba
lização', na análise sociológica, e chamou a atenção para o fato 
de que é em geral utilizado valorativamente, como sinônimo de 
palavras tais como 'patológico', 'desintegrado', 'desmoralizado', 
num sentido pejorativo ou depreciativo. De acôrdo com For
tes o conceito de 'destribalização' surge de uma falsa compa-' . ração entre as condições de vida dos africanos em certos locais 
nas cidades e uma vida tribal hipotética, não-contaminada, no 
passado" (W. Watson, 1958 :4) .2 Nós mesmos incorremos 
nesse "purismo" ao classificarmos, em nosso primeiro estudo 
dos Terêna (R. C. de Oliveira, 1960a) - tantas vêzes citado 
nesta monografia -, essa mesma população de migran.tes na 
categoria de "destribalizados"; os índios citadinos e os vincula
dos às colônias de fazenda constituíram, assim, subcategorias 
daquela mais geral. Mas apesar do uso pouco adequado d.o 
têrmo "destribalizado", pelo menos em razão de nossos atuais 
objetivos, tivemos o cuidado de não incorrer no que Fortes 
chamou de "sentido pejorativo ou depreciativo" uma vez que 
utilizamos o têrmo em seu sentido puramente descritivo". 3 

Assim nos exprimimos: "O têrmo destribalizado designa aquela 
população Terêna não-aldeada e que vive e.m fazendas e em 
cidades. Embora destribalização possa refenr-se a uma 'con-

(2) A citação de Fortes apud Watson foi preferida. pelo f~to dêste último 
estar, em seu texto, mais sintonizado com a proble!11áuca aqui tratada, como 
também por incorporar num trabalho moderno reflexoes escritas 20 anos antes. 
(Cf. Meyer Fortes, 1938:60-61). , . . , 

(3) "Não quero entrar num . critica do uso de tais ep1tetos enquanto não 
aplicados num sentido puramente descritivo" (M. Fortes, i938:61). 
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dição' ( ... ) , freqüentemente ela está indicando um 'processo', 
desde que se considera uma dada população vivendo indepen
dentemente dos grupos locais, apesar de poder estar ligada a 
êles em certos aspectos: a rigor, sôbre essa população, o grupo 
local ou a comunidade indígena não teria nenhum contrôle 
direto e um muito reduzido contrôle indireto" (R. C. de Oli
veir~, 1960a: 19, nota de. rodapé n. 0 189). Retificando, agora, 
parcialmente, essas considerações, podemos dizer que, se é 
verdadeira a ausência de contrôle do grupo local sôbre os 
Terêna citadinos (e poderíamos estender essa afirmação aos 
Terêna fixados em fazendas), não é igualmente verdadeira a 
ª?sê~cia d~ contrôle (direto e in~ireto) da comunidade indígena 
citadina sobre seus m·embros. Esse aspecto, que indubitàvel
mei:ite faz parte das características do tribalismo Terêna, po
deria prestar-se a confusões interpretativas, se fôsse cotejado 
com o que escrevemos em diferentes ocasiões e inspirados em 
p;ob~em~s de ordem diver~a. Se, o processo de destribalização 
~a foi acionado,. como o foi tambem o de urbanização, nem por 
isso po~em~s dizer que a condição dos Terêna citadinos seja a 
de destnbahzados, nem mesmo a de urbanizados, caso tomemos 
ess~s duas últimas noções em sua acepção de etapa definitiva 
e f~nal de um processo. Destribalização e urbanização, destri
babzados e urbanizados ( êste último têrmo freqüentemente 
empregado no texto) devem ser entendidos à luz dessas 
reflexões. 

O uso da noção de tribalismo neste trabalho encontra sua 
j~stificativa na natureza da situação interétnica vigente nas 
cidades de Campo Grande e de Aquidauana, em suas áreas 
urbanas e suburbanas. Alguns sociólogos africanistas (Mitchell, 
1956; Epstein, 1958) têm feito distinção entr·e o que chamam 
de tribalismo urbano e tribalismo rural. Nas áreas rurais os 
elos tribais estão organizados num sistema de relações base~das 
~a produção ou na autoridade política, fato que não ocorre nas 
areas ,urbanas on?~ a "filiação tribal é uma categoria primeira, 
s?scetivel de def1nrr o povo nas heterogêneas populações das 
cidades" (Gluckman, 1958:XI). A situação do Terêna mo
derno, rural ou urbano, aldeado ou citadino, constitui uma 
compr~vação empírica da consistência de uma distinção entre 
modalidades de migração efetuada à base de dados africanistas. 
A realidade das Reservas, descrita e analisada na Primeira 
Parte desta obra, corrobora a asserção de que os elos tribais se 
fundam, duplamente, na organização do trabalho (interno e 
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externo) e no comportamento político, particularmente no que 
denominamos de "luta pelo poder". Polarizada por essas duas 
dimensões,' a família organiza-se na aldeia de maneira a se 
adaptar às condições de existência engendradas pela situação 
de Reserva (perda de sua autonomia política) e pela presença 
da sociedade nacional envolvente (sua integração na estrutura 
sócio-econômica regional); as famílias extensas majoritárias no 
passado, isto é, quando do período de migração do Chaco para 
as margens orientais do rio Paraguai, são, gradativamente, subs
tituídas por famílias elementares, dando um nôvo sentido à 
família em sua dimensão do grupo social regulador da atividade 
econômica. Não obstante, os elos tribais parecem não ter so
frido maior enfraquecimento, pelo menos a ponto de destruírem 
a consciência tribal. Esta, provàvelmente revigorada pela ação 
protetora - por nós apontada como um instrumento peculiar 
de discriminação -, jamais chegou a negar a si própria, salvo 
em poucos casos individuais de marginalização ou de assimi
lação: se ocorreu a desfiguração ou a obliteração do "nós 
tribal" - o que provàvelmente aconteceu, se nos é lícito 
especular - durante o "cativeiro" e por efeito da dispersão do 
grupo nas fazendas da região, a consciência tribal teria encon- ' 
trado condições de renascer ou de se fortalecer com o reagru
pamento das famílias nas Reservas e com o ressurgimento de 
alguns grupos locais. 

A afirmação de Glukman a respeito dos Mambwe, da 
Rodésia do Norte, de que "O tribalismo ( ... ) sobrevive nas 
áreas rurais como um sistema operacional de relações políticas 
e domésticas baseadas na terra (1958:XI)", apresenta certa 
similitude com o caso Terêna. Entendendo-s·e tribalismo como 
equivalente à coesão tribal (qualquer que seja o seu grau), no 
nível das r·elações sociais, e à consciência tribal, no nível ideo
lógico, não se há de negar sua persistência na atual situação dos 
Terêna: a conservação de suas terras - graças ao estatuto 
protetor - permitiu-lhes conservar também a identidade 
étnica.4 Contudo, essa foi menos utilizada para a produção 

(4) Igual observação foi feita por Watson a respeito da situação dos Mam
bwe: ". • . os vínculos tribais persistem. O fato de ser membro da tribo garante 
ao indivíduo o direito de utilização da terra, pois o direito à terra é uma parte 
inalienável do status de um africano como membro de uma tribo ; êsse direito se 
funda na matriz de obrigações sociais que constitui uma sociedade tribal" (Watson, 
1958:7-8). Watson comenta ainda que a manutenção dêsses direitos garante ao 
aborfgine seu retôrno ao grupo local, sempre que não fôr bem sucedido na mi
gração (idem, pág. 8) . Com relação ao Terêna, vemos na posse de seus lotes nas 
Reservas o equivalente dessa situação. 
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econômica do que como a base territorial (ou o setting) sôbre 
a qual pôde o grupo organizar-se nas formas descrit~s e anali
sadas nos capítulos precedentes, especialmente na Primeira 
Parte desta monografia. Mesmo nas condições de vida urbana, 
os Terêna migrantes tinham na posse de "lotes'' nas aldeias a 
segurança de sua pertinência tribal. Tais "lotes" constituíam, 
a rigor, a simbolização dos elos tribais, corporificados na 
"propriedade" da terra. E é significativo constatar que os 
Terêna suburbanos, i. e., os de Aldeinha, pràticamente dispen
saram tal simbolização, exatamente por se sentirem em terras 
próprias (compradas ou "doadas", não importa), sôbre as 
quais fundaram sua vida asociativa. Com mais freqüência 
do que seus patrícios citadinos ·Cortaram sua vinculação 
com as aldeias de origem sem, não obstante, enfraque
cerem o que se poderia chamar de "coesão tribal", ou 
esvaziarem sua consciência tribal. Nossas análises revelaram 
isso ao correr da Segunda Parte dêste trabalho. Na Cidade ou 
na Reserva, os Terêna souberam resistir à destribalização, 
apegando-se, em cada situação, àquele comportamento que 
melhor lh·es favorecesse em sua acomodação nas novas condi
ções de existência. Assim, na Reserva conseguiram reviver -
se bem que noutro plano - os grupos domésticos e as relações 
familiais, bem como cuidaram de procurar participar do sistema 
de poder (vigente no interior da Reserva) , desde que não mais 
poderiam pensar em gozar de autonomia política no regime 
protetor (a autonomia da aldeia União, propriedade dos Wollily, 
é um exemplo de que a sobrevivência fora da órbita do S. P. 1. 
é possível em condições muito peculiares e somente sustentada 
pela posse da terra). Na Cidade, souberam-se organizar em 
unidades residenciais diferentes daquelas comumente encon
tradas nas Reservas: como foi dito no capítulo V, os Terêna 
citadinos passaram a ter na família extensa e, sobr·etudo, na 
família elementar acrescida de agregados a forma mais freqüente 
de organização doméstica. Em certo sentido, poder-se-ia dizer 
que houve um significativo incremento de coesão social, uma 
vez que o tipo de família elementar, progressivamente adotado 
na Reserva, pràticamente perdia terreno para tipos de família 
com maior número de categorias de parentesco. A dificuldade 
de encontrar residência pode ser apontada como uma das causas 
de revitalização da família extensa ou de formação de grupos 
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domésticos de igual densidade; mas, a nosso ver, essa revitali
zação da família não é senão a expressão doméstica do revigo
ramento dos elos tribais nas condições de vida urbana. 

2. Grupo de Parentesco e Grupo de Referência 

Já foi dito, de várias maneiras, no curso dos capítulos 
precedentes, a vida citadina, em lugar de isolar o indivíduo 
T·erêna do seu grupo, levou-o a aglutinar-se em "coletividades" 
ou agrupamentos tribais, buscando contigüidade habitacional 
(grupos vicinais) e operativas relações sociais. Ora, onde, 
senão na "comunidade indígena'', poderiam os migrantes Terêna 
encontrar plena aceitação de suas pessoas e apoio, por exemplo, 
em seus objetivos ocupacionais na Cidade? A existência de 
elos tribais veio facilitar a acomodação dos migrantes, abrindo 
caminho para sua integração na ordem urbana. Não é de se 
estranhar, por isso, que tenha havido um natural fortalecimento 
dêsses elos. A revitalização da família extensa deve ser compre
endida como decorrência do revigoramento dos elos tribais -
e não o contrário, ou seja, como um fortalecimento dos elos 
familiais ou de parentesco em comparação com a situação de 
:R!eserva.s A presença de agregados nos grupos familiais cita
dinos vem a favor da assertiva de que, na Cidade, a noção 
de grupo étnico ou tribal sobrepõe-se, de certo modo, à de 
grupo familial ou de parentesco - fato que na Reserva não 
se observou. As brigas entre famílias e as atitudes políticas (de 
política interna à Reserva), muitas vêzes divergentes, punham 
a descoberto uma variada gama de idiossincrasias e de interêsses 
pessoais e familiais, cujo resultado mais imediato era a orien
tação do comportamento para o "universo familial''. Na Cidade, 
por paradoxal que pareça, a orientação do comportamento 
tende a se dar com vistas ao "universo tribal", ou, melhor, para 
a comunidade indígena local citadina, enquanto grupo minori-

(S) A seguinte afirmação de Wallerstein de que "Num q~a.dro tradic~onal , 
rural um indivíduo é membro antes de mais nada de uma fanuha, e depois de 
uma' tribo" (l. Wallerstein, 1960:120) pode ser invertid~ q.uando o indivíduo e!ll 
questão migra para o meio urbano, onde se associa a md1víduos do seu próprio 
grupo étnico, mas não, necessàriamente, de seu próprio grupo local. A lealdade 
à família passa a ser uma função de lealdade tribal, ainda que "em grande parte, 
no entanto, as lealdades familiais e tribais se sustentam m~tuamente de forma 
harmônica" (ibidem). 
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tário urbano. A inegável importância dos elos familiais e de 
parentesco no processo de migração, como pudemos descre:ver 
no capítulo VI, parece ter diminuído no período pós-migratório, 
cedendo lugar à crescente valorização - para o grupo migrante 
- dos elos tribais. O estabelecimento de elos de parentesco 
artificial (mediante o compadrio) com m·embros da sociedade 
regional, bem como o elevado índice de uniões interétnicas, 
vem mostrar, por outro lado, que a instituição do parentesco -
e não o grupo de parentesco migrante - é que tem servido de 
mecanismo ampliador da base local urbana, sôbre a qual os 
T·erêna egressos das aldeias ou das fazendas poderiam lograr 
meios de acome>dação mais favoráveis: casar uma filha com um 
purutuya ou tê-lo como compadre significa, como vimos, au
mentar suas possibilidades de integração na vida citadina. Mas 
êsses indivíduos aliciados na comunidade indígena por afinidade 
ou por laços de parentesco artificial não representam outra coisa 
que pontes de acesso à sociedade nacional inclusiva, sem che
garem a se constituir num grupo com o qual tendam os Terêna 
a se· identificar (out-group identification). Ao contrário, todo 
o esfôrço dos Terêna é de incluí-los na comunidade indígena, 
objetivo, aliás, que freqüentemente conseguem alcançar. Pode
se dizer que êsse contingente de afíns, recrutados dentre os 
regionais, nem mesmo consegue determinar o que Berreman 
chama de reference group alienation.6 Apoiando-nos ainda 
na "teorhi de grupo de referência", poderíamos evocar o con
ceito de relative deprivation 7 para explicar a peculiaridade da 
situação dos T·erêna citadinos, tão integrados em seu in-group, 
apesar de orientados significativamente - como demonstramos 

(~) A sociedade regional, como um todo, constitui urn reference group para 
o co~1unto da população Terêna, particularmente com relação aos índios citadinos: 
"Bàs1camente o conceito de grupo de referência é o seguinte: quando as atitudes 
e o comport!llllento de um~ pessoa são influenciados por um conjunto i;ie normas 
que ela supoe serem mantidas por outras, essas outras constituem para ela um 
grupo de referência" (Berreman, 1964:232). Quando se trata de relações entre 
"_!>rancos" e "nativos'',. demonst~a Berreman que há uma tendência à íncorpora
çao dos _yalóres _da so~ieda~~ mais poderosa pelos membros da sociedade aborígine, 
embora. estes nao se ~dent1f1qu~m com os brancos, tomados em si mesmos. ":ales 
[os D;atlvos (RCO)] tem o cuidado de demonstrar a seus companheiros que não 
se abenaram do grupo cle que fazem parte, e que aquelas pessoas per se não os 
at~~em" A (Berr~man, 1964:2~3-23~). Nesse caso, o fenómeno que se obser;va então 
é .... _eles exibem uma alzef'!ªft"' do grupo de referencia, ou, mais especificamente, 
ahenaçao do grupo de avaliaçao" (Bêrreman, 1964:234). 

(7) A no9ão de relatiye dtprivation foi desenvolvida pelos Autores de The 
A~erican Soldzer para explicarem as frustrações do cetidiano militar ou os "de
privational fealures o/ Army li/e". A análise sistemática dêsse conceito foi reali
~da por Robert Merton e Alice Kitt, em têrmos da teoria de grupo de referên-
cia { Cf. Merton e Kitt, 1950) . · 
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na análise do sistema de valor emergente ( cap. VIII, item 3) 
~ pela sociedade regional, urbana, que atua sôbre êles como 
seu "grupo referência". O afastamento do grupo de parentesco 
que alguém pode sofrer ao se deslocar de um lugar para outro 
c?~º decorrência da m~gração, resulta" num tipo muito espe: 
cíf1co de perda de seu sistema de referencia ou de padrões de 
expectativa orientadores de s·eu comportamento. Ora, tal fato 
não se dá com o conjunto dos Terêna migrantes: a migração 
feita "em família", e esta, reorganizada nas condições de vida 
urbana, elimina uma ordem de frustração ou de relative depri
vation capaz de· concorrer para o que se chamou de "out-group 
identif ication". 

Essa modalidade de identificação ·que não foi obs·ervada 
em relação ao mencíonado grupo de afins, nem em relação à 
população regional tomada globalnl:ente, constitui um valioso 
subsídio ao estudo de assimilação dos T·erêna na maneira pela 
qual o realizamós no passado. A inexistência de uma identi
ficação dêsse tipo afasta a probabilidade de os Terêna citadinos 
serem conduzidos, nas atuais ·condições de existência, aos 
caminhos da assimilação.8 No processo de sua integração à 
sociedade nacional, particularmente em sua ordem urbana, 
os Terêna têm logrado manter em níveis ainda operacionais os 
direitos e as obrigações emanadas do parentesco, como também 
- e sobretudo - conseguiram robustec,er as relações tribais: 
a situação citadina não os isolou dos parentes. Os grupos 
familiais migrantes se louvaram muitas vêzes do parentesco -
tradicional ou instituído nas novas condições de existência -
para formalizarem os vínculos tribais, indispensáveis à convi
vência interétnica num m.eio adverso - como assim lhes pa
receu a sociedade urbana e seu sistema de classes subjacente. 
Todo o capítulo VIII, dedicado à reorganização dos grupos 
familiais, descreve o resultado dêsse esfôrço dos migrantes 
Terêna em s.e adaptarem à Cidade, trazendo para ela formas de 
relações tribais vigentes nas condições de vida de Aldeia~ Essas 
considerações exigem uma referência à teoria /olk-urbano, 
desenvolvida por Redfield e seus seguidores. 

(8) "A conclusão a que se chega é que a população Terêna, malgrado esteja 
integrada à estrutura económica regional, nada indica que em futuro próximo 
venha a ser assimilada pela sociedade brasileira ( .•. )" (R. C. de Oliveira, 
1960 a:1S3). 
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3. O "Continuum" e a Dicotomia Folk-Urbano 

Não é lugar aqui para uma exposição da teoria f olk-urbano, 
uma vez que ela é por demais conhecida dos especialistas. 
Devemos apenas examinar em que medida os pressupostos da 
teoria orientaram nossas indagações sôbre a realidade Terêna, 
em seus múltiplos aspectos. Preliminarmente devemos dizer 
que não se procurou nesta monografia conceituar o que fôsse 
urbano como também não se pretendeu tomar a sociedade 
Terêna, na forma pela qual ela se organizou na Reserva, como 
a atualização de algo parecido com a sociedade de folk. Por 
êss·e motivo tivemos sempre o cuidado de falar em relações 
Cidade-Aldeia e de descrever as condições de vida urbana e 
as condições de vida de Reserva, sem nos atermos a conceituá
las em têrmos de uma tipologia ideal, à maneira de Redfield. 
Não se buscou, assim, nenhuma correspondência conceptual 
entre as dicotomias f olk-urbano e Aldeia-Cidade. Nesse sen
tido, adotou-se uma diretriz fundamentalmente empírica, ex
cluindo-se qualquer possibilidade de se perguntar o que é Aldeia 
ou o que é Cidade. A descrição e a anális·e do comportamento 
e das formas de organização dos Terêna nessas diferentes 
situações, polares em virtude do próprio processo migratório 
Aldeia-Cidade - e, portanto, historicamente inteligível -, 
constituíram o procedimento metodológico usado. Contudo não 
poderíamos dizer que o conceito f olk-urbano, como construção 
ideal, não se constituiu num instrumento de trabalho extrema
mente útil em nossa investigação. Como noções antitéticas, 
folk e urbano estimularam nossa imaginação, abrindo-nos os 
olhos para uma série de fenômenos sócio-culturais, dos mais 
significativos para a explicação do processo de mudança social 
sofrido pela sociedade Terêna, particularmente ·em seus últimos 
cinqüenta anos. A rigor, essas noções desempenharam pràtica
mente o mesmo papel que as de Gemeinschaf t-Gesellschaft, de 
Tônnies, ou as de solidarité mécanique-solidarité organique, 
de Durkheim, importantes à pesquisa enquanto noções diferen
ciadoras de estruturas e de funções polares, encontradiças no 
universo dos Terêna modernos. E foi nessas antinomias que 
Redfield se inspirou ao construir seu conceito f olk-urbano, 
incluindo a idéia de continuum - a nosso ver sua mais feliz 
contribuição - como forma de relacionamento entre os dois 
têrmos da dicotomia, e que, para os fins dêste trabalho, é a sua 
noção mais fecunda. 
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Embora Redfield exagere a utilização múltipla do conceito 
/olk-urbano (Robert Redfield, 1953), não se pode negar o seu 
sentido altamente heurístico. Se nos detivermos na noção de 
continuum, veremos que êle supõe a existência de uma relação 
definida entre a sociedade de folk e a sociedade urbana. Poster 
(George M. Foster, 1953) chama essa relação de simbiótica, 
demonstrando que as sociedades de folk não podem ser enten
didas sem referência expressa à sociedade nacional envolvente; 
apoiado nessa consideração, critica Redfield por sua concepção 
da sociedade de folk como "isolada" e distante de influências 
urbanas. Para F os ter, interessado mais em estruturas do que 
em processos, ao contrário de Redfield na opinião de Mintz 
(Sidney Mintz, 19 5 4), aquelas noções tomadas como tipos 
ideais, estereotipam a pesquisa de campo e obscurecem algumas 
das características mais evidentes das sociedades estudadas 
(Foster, 1953); lembra, ainda, da necessidade de se estabelecer 
uma distinção operativa entre cultura e sociedade, quando 
aplicadas às unidades observadas, sejam de f olk, sejam urbanas. 
Fazendo côro a essa crítica, Miner observa que o pólo urbano 
do continuum foi muito menos caracterizado na obra de Red
field pelo fato de não haver merecido o mesmo interêsse do 
que o de f olk (Horace Miner, 1952); mas reconhece que 
qualquer corpo de conhecimento teórico das Ciências Sociais 
poderá utilizar o continuum, sempre que isso contribua para 
o entendimento de um processo. 

Tais considerações feitas por colaboradores ou seguidores 
de Redfield ajudam-nos a tirar da dicotomia f olk-urbano o que 
ela possui de mais significativo para os propósitos de nossa 
investigação. A noção de continuum, na medida em que chama 
a atenção do pesquisador para um processo social, como o que 
envolve a migração Aldeia-Cidade, distinguindo ainda, nesse 
processo, gradações (a idéia de gradient), concorreu substan
cialmente para tornar inteligíveis os mecanismos de adaptação 
dos Terêna nas diversas etapas de seu processo migratório. E 
é nesse nível que gostaríamos fôsse compreendido o uso do 
continuum neste trabalho. Ao mesmo tempo torna-se impor
tante advertir que por mais heurístico que seja o conceito do 
continuum f olk-urbano, não é sôbre êle que está construída 
nossa monogr~fia: êle é menos estratégico para os nossos fins 
do que o conceito de tribalismo, examinado parágrafos atrás. 
E é por êsse motivo que não cuidamos de evocar aqui as 
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críticas maciças feitas por Lewis (Oscar Lewis, 1951) a propó
sito da utilidade do conceito, limitando-nos a indicar ao leitor 
o artigo de Miner (H. Miner, 1952), no qual rebate ou espe
cifica uma a uma as críticas feitas; do mesmo modo, reportamos 
o leitor à obra de Redfield, The Primitive World and Its 
Transf ormations ( 19 5 3), onde o Autor recoloca uma série de 
questões pouco claras em seus trabalhos anteriores, como, por 
exemplo, a distinção entre a cultura de f olk e cultura campesina, 
mostrando o quanto esta última pode participar de caracterís
ticas de cada um dos têrmos da dicotomia folk-urbano (R. 
R,edfield, 1953:39 ss.). Isso nos leva a uma derradeira consi
deração. 

Trata-se da aplicabilidade do conceito de f olk à realidade 
Terêna. Não que a discussão da adequação do conceito deva 
envolver necessàriamente a noção de continuum, que - confor
me ficou dito - desempenhou um papel definido e positivo em 
nossa investigação. Porém acreditamos que o exame mais detido 
do conceito de f olk, no modo pelo qual está expresso na obra de 
Redfield, poderá trazer alguns esclarecimentos sôbre problemas 
mais gerais relacionados com o nosso estudo. Poderiam os 
Terêna modernos, localizados em Reservas-Aldeias, ser classi
ficados como membros de uma sociedade de f olk do mesmo 
modo que seus ancestrais, cujo sistema social foi fixado por 
nós no primeiro capítulo e tomado como a "linha básica" da 
sociedade Terêna? Vimos a enorme diferença entre as formas 
de organização social inerentes ao sistema social tradicional e 
as observadas nas atuais condições de vida de Reserva. Poder-, 
se-ia dizer que a sociedade indígena tradicional e a sociedade 
indígena moderna, como a descrevemos na Primeira Parte, 
apresentam diferenças muito mais expressivas e radicais do que 
as que apresentam entre si os diversos segmentos da sociedade 
Terêna atual, i. e., sua população aldeada (residente ou não 
em Reservas) e os agrupamentos citadinos, descritos na Se
gunda Parte da monografia. Essa constatação vem corroborar 
algumas das mais sofisticadas crítiaas que o conceito f olk
urbano tem recebido, quando demonstram que os têrmos da 
dicotomia não conseguem conter tôdas as variações dos fenô
menos observados. A considerar o continuum do ponto de vista 
estrutural, como desejaria Poster, teríamos de tomar os Terêna 
de Reserva como um "tipo" intermediário entre os citadinos 
inseridos num sistema urbano, e os antigos, isolados do contato 
com os brancos. E os Terêna de fazendas, que não pudemos 
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estudar nas mesmas condições com que o fizemos em relação 
aos demais? Engajados em colônias de fazenda, êsses Terêna 
bem poderiam ser classificados como "proletários rurais", como 
sugere Mintz ( Sindney Mintz, 19 5 3) para caracterizar uma 
população vinculada ao que chama de Plantation System, "tipo", 
aliás, bem diferente do definido por Redfield como f olk. A 
própria sociedade tradicional Terêna, do modo pelo qual foi 
reconstruída no modêlo analisado no capítulo introdutório, 
não apresenta inteira consistência com o tipo folk, por tratar
se de um sistema estratificado em camadas, e estruturado 
para atender às necessidades criadas por uma situação de 
conjunção intertribal. Estamos de acôrdo com Lewis quando 
lembra que "Os têrmos folk, rural e urbano abrangem, cada 
um, uma gama ampla de fenômenos com variáveis múltiplas 
que devem ser cuidadosamente escolhidos, ordenados, analisados 
e possivelmente redefinidos, se vamos estabelecer relações 
significativas e causais entre êles" ( Oscar Lewis, 19 5 3: 13) . 
Estas considerações mostram o quanto estamos cientes da debi
lidade do continuum f olk-urbano quando o seu uso não é 
cercado de cuidados tais como o de não reificar os têrmos da 
dicotomia e o de utilizá-lo, heurlsticamente, como fonte de 
questões a serem respondidas pela pesquisa empírica. 

4. A Situação de Grupo Minoritário 

Poder-se-ia dizer que o estudo do "caso" Terêna haja tra
zido alguma contribuição à teoria geral do contato interétnico? 
Difícil dizer, sobretudo se colocássemos como questão primeira 
a pergunta: existe essa teoria geral? Por mais estudado que 
tenha sido o contato interétnico, por sociólogos, etnólogos ou 
psicólogos sociais, êle ainda permanece um campo onde o 
conhecimento é mais fragmentário e as posições teóricas e 
metodológicas mais controvertidas. Não vamos aqui indagar 
sôbre as causas dêsse estado de coisas, se bem que sejamos 
inclinados a admitir que talvez a razão principal esteja na falta 
de um entendimento sôbre o uso de conceitos e categorias entre 
os especialistas dedicados a êsse tema. Mas não se pode dizer 
também que os conhecimentos parciais obtidos não se somem 
de alguma forma, vindo a se constituir em esboços de teorias 
mais integradas sôbre certas modalidades de contato interét-
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nico.9 Queremos m·encionar, especificamente, a já expressiva 
massa de informações, em grande parte sistematizadas, a res
peito da situação de minorias étnicas (viz. nacionais e religiosas) 
em contextos interculturais. Os Terêna, com os demais grupos 
tribais do território brasileiro, podem ser, assim, classificados na 
categoria de minorias, de acôrdo com o conceito já consagrado 
na sociologia das "relações raciais" segundo o qual um grupo 
qualquer (étnico, nacional ou religioso) constitui uma minoria 
quando a sua origem ou as suas marcas "raciais" são invocadas 
pela sociedade politicamente majoritária (pois minoria não é 
um conceito estatístico) para discriminá-lo, segregá-lo ou per
segui-lo, alimentando a seu respeito a mais variada gama de 
preconceitos.1º E não ·somos os primeiros a usar o conceito 
em relação a índios do Brasil; W agley e Harris o fizeram ·em seu 
estudo sôbre as minorias no Nôvo Mundo (Wagley e Harris, 
1958), apoiando-se, para o "caso" brasileiro, num relatório 
que Darcy Ribeiro preparou sob os auspícios da UNESCO. 

Vimos nos capítulos precedentes que a situação de Reserva 
constitui uma modalidade de segregação dos índios residentes, 
ao apartá-los da sociedade regional e submetê-los ao estatuto 
protetor, com tôdas as conseqüências advindas de um trata
mento singular. A sua condição de menor perante a Lei brasi
leira torna-os permanentemente dependentes nas formas des
critas nesta monografia. Na sua situação de índio citadino, 
quando se afrouxam as relações com a instituição protetora, o 
Terêna ainda tem a chance de eludir a discriminação e o pre
conceito, até o momento em que se vê descoberto em sua 
condição de "bugre": a partir de então o seu status passa a ser 
o de "cidadão de s·egunda classe".11 Na previsão disto é que 
os T·erêna citadinos, notadam;ente os de segunda geração, 
procuram escamotear sua etnia diante do branco, sempre que 

(9) "Uma teoria científica é uma tentativa para unificar conhecimentos es
parsos; poucas vêzes ela se apresenta, de início, como um êxito pedeito, e o sis
tema de explicação de fato que ela nos oferece é relativo ao estado geral dos co
nhecimentos num momento determinado" (Gilles G. Granger, 1955 :127). 

(10) Cf. Louis Wirth, 1945 :247-349; WagJey e Harris, 1958 :4; consultar, es
pecialmente, Oracy Nogueira (1955) a propósito da distinção entre preconceito de 
marca e preconceito de origem, atentando para a caracterização do preconceito 
e da discriminação no modo como ocorrem no Brasil, com relação ao negro: carac
teriza o fenómeno como preconceito de marca - que parece ser do mesmo tipo 
que o constatado em relação ao índio. 

(11) As situações de índios de Fazenda ou aldeados fora de Reservas devem 
ser consideradas como sendo variantes de um mesmo sistema interétnico, uma vez 
que o estatuto protetor, abrangendo, teoricamente, todos quantos possam em qual
quer tempo provar sua condição de índio, leva a população regional a considerá
los sempre como "cidadãos de segunda classe", tão togo identificam sua etnia. 
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divisam certa hostilidade racial. E é nas condições de vida 
A ' A 

vigentes no meio urbano que esse status tem o seu maior peso 
negativo: na cidade o índio não conta pràticamente com o 
apoio do S. P. 1., e a inexistência de uma mediação (papel 
representado pela Reserva) entre a comunidade indígena e a 
sociedade nacional torna a exteriorização de sua identidade 
étnica inteiramente contraproducente em têrmos da praxis 
urbana. 12 Mas se os descendentes Terêna são estimulados 
a escamotear sua etnia no meio "externo", paradoxalmente são 
levados a fortalecer os elos tribais no meio "interno" - como 
vimos - como técnica de sobrevivência numa situação adversa. 
A integrarão dêsses Terêna citadinos num sistema de classes 
- e não ~ dos Terêna de Reserva, dificultados pela instituição 
mediadoral3 - só parece estar sendo possível graças ao 
balanceamento de todos êsses fatôres, executado por uma mi
noria étnica em suas peculiares condições de existência. A 
ambivalência do Terêna em processo de integração numa 
sociedade de classes fica por conta da ambigüidade de sua 
própria situação. A variabilidade de sua conduta é uma função 
do comportamento do outro, i. e., do purutuya. Entre ambos 
surge a comunidade tribal reorganizada e fortalecida na Cidade, 
como elemento mediador do contato interétnico e, ao que tudo 
indica, como uma substituição altamente funcional da instituição 
protetora: da proteção vinda "de fora", passam os Terêna a 
uma forma de autoproteção, como que "vinda de dentro". A 
teia das relações estabelecidas ou restabelecidas no âmbito da 
comunidade indígena citadina passa, assim, a ser orientada num 
vivo sentido de tribalismo, como resultado da situação de mi
noria em que se encontram os Terêna.14 

(12) São perfeitamente consistentes com essas considerações as conclusões. a 
respeito dos mecanismos de identificação étnica, a que chegamos cm nosso a~t1g? 
"The Role of lndian Posts in the Process of Assimilation" (Cf. R. C. de Ohve~
ra, 1960 b): a necessidade de "proteção" induz o índ!o. a reivindicar sua identi
ficação étnica no momento em que ela é posta em duvida; qua~do, porém, fora 
do alcance da proteção oficial (SPI) , sua etnia passa a lhe ser mcômoda, o que 
o leva a negá-la. . 

(13) Os Terêna de fazenda poderiam também representar outra~ modahd~de 
de integração numa sociedade de classes de tipo rural. Parece-nos que eJses. T~rena 
e os citadinos representam os dois segmentos de uma mesma populaçao md1gena 
que mais se adiantaram no processo de integração na sociedade _naci~°:al . _ 

(14) Simpson e Yinger comentam que "Um sentime~to de u:Jent~1ca~a<? é,_~ 
fato em maior ou menor grau, um resultado quase universal da d1scrumnaçao 
(Su:ipson e Yinger, 1953: 198). E, mencionando a consciência de grupo, resultante 
da discriminação de seus membros, citam a seguinte definição . de Locke «: Stern: 
"Um grupo minoritário, independente de tamanho ou constituição, é, .asstm, lll<'.
lhor caracterizado como um grupo social, cuja solidariedade é deter~ada bàs1-
camentc pela pressão externa, que o força a viver em têrmos de oposição e ostra
cismo" (Locke e Stern, 1942:465, apud Simpson e Yinger, opus cit., pág. 198). 
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A situação de grupo minoritário em que se encontram os 
Terêna~ particularmente os citadinos, parece-nos ser o aspecto 
principal que o analista deve considerar em vista de seu valor 
estratép;ico para o entendimento do contato interétnico em geral 
- i. e., sempre que ocorram relações de dominação-sujeição, 
no sentido de Balandier (G. Balandier, 1955) - e, de um 
modo todo especial, quando processos de urbanização, moder
nização e mesmo industrialização são irrompidos na sociedade 
mais rústica, em decorrência da conjunção intercultural. Pelo 
menos essa parece-nos ser uma hipótese de trabalho de grande 
fecundidade no estudo de grupos "raciais" (étnicos, nacionais 
ou religiosos) quando nêles se puder surpreender sua condição 
de minoria. Tal condição, a nosso ver, seria responsável pela 
não-emergência, por exemplo, da desorganização social ou do 
esvaziamento da instituição do parentesco como norma regula
dora da vida social quando o grupo em questão sofre os efeitos 
dos processos acima mencionados. Poder-se-ia dizer, nessa 
linha de raciocínio, que a teoria f olk-urbano, deixando de con
siderar essa condição, como uma variável independente, não 
pôde prever o aparecimento de fenômenos que viriam infirmá-la. 
Isso quer dizer que a irrupção daqueles processos de mudança 
sócio-cultural em sociedades não despojadas de sua "inteireza" 
e de sua autonomia de grupo societário encontraria explicações 
bem mais consistentes na teoria f olk-urbano do que nela encon
tram os mesmos processos envolvendo minorias. E não foi por 
acaso que no estudo de minorias se logrou encontrar fenômenos 
inexplicáveis em têrmos do continuum folk-urbano. Fenômenos 
como a ausência de desorganização social (em grau expres
sivo), conforme demonstrou Lewis em relação aos Tepoztecos 
da Cidade do México (0. Lewis, 1957), ou a persistência da 
instituição do parentesco, como o demonstrou Barnett a propó
sito dos cantoneses imigrados para os Estados Unidos (Milton 
Barnett, 1960) , 15 puderam ser observados quando tudo indi-

(15) Barnett conclui que " Numa situação de contato que não conduziu à 
'assimilação' total, a orientação da vida econômica cantonês-americana tem sido 
construttva, canalizando a a tividade segundo linhas que se aproximam da especiali
zação ocupacional étnica. Uma questão levantada em outro lugar por Ralph Beals, 
' O parentesco se reduzirá à insignificância na Cidade Chinesa?' (R. Beals, 1951 :9 ) 
é respondida neste caso negativamente. Pelo menos no que diz respeito às situa
ções urbanas norte-americanas, a adaptação econômica chinesa tem sido acompa
nhada por uma adesão persistente a muitas normas de comportamento Kwangtug, 
especialmente às relacionadas ao parentesco" (B. Barnett, 1960:46) . A propósito 
do parentesco, mesmo em situações de contato marcadas por "reduzidas distân
cias culturais' ', vemos que a urbanização ou a industrialização não o anulam, 
como se poderia imaginar tendo por base a teoria /olk-urbano. Garigue (Philip 
Garigue, 1956) e Despres (Leo Despres, 1958) mostram isso com respeito a co-
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cava - z. e., como teorias do tipo folk-urbano indicavam -
que êles não poderiam ter lugar. Bruner, estudando grupos 
Toba Batak, afetados pelo processo de urbanização ao norte 
da Sumatra, na Indonésia, escreve que "Contràriamente à teoria 
tradicional [refere-se, entre outras, à teoria de Redfield (RCO)] 
verificamos que em muitas cidades asiáticas a sociedade não se 
torna secularizada, o indivíduo não se isola, a organização de 
parentesco não se rompe, nem as relações sociais no meio ur
bano tornam-se impessoais, superficiais e utilitárias ( ... ) . É 
evidente aue os concomitantes sociais da transição entre a vida 
rural e a -urbana não são os mesmos no Sudeste da Ásia e na 
sociedade ocidental, mas porque as coisas se passam assim não 
está inteiramente claro" (Edward Bruner, 1961 :508). Bruner 
chega a conclusões em muitos aspectos semelhantes às que 
poderíamos apresentar com relação aos Terêna citadinos. 
Aponta cinco causas explicativas do que acredita ser peculiar à 
conjunção intercultural estudada, e que sumàriamente tenta
remos reproduzir : 1. ª) migração para a cidade com "seu sis
tema de aldeia razoàvelmente intacto"; 2. ª) constituindo-se 
numa minoria cristã, numa sociedade predominantemente 
islâmica, o que resultou na intensificação de "seus sentimentos 
de solidariedade intragrupal"; 3.ª ) manutenção de estreitos elos 
com seus parentes rurais, formando o que se poderia chamar 
de "uma rêde de comunicações, um sistema social"; 4.ª ) a 
cidade em que residem é um centro urbano etnicamente hetero
gêneo, onde não se nota nenhuma predominância numérica ou 
cultural dos grupo em contato, sendo que "não há nenhuma 
administração colonial sobreposta munida de um programa de 
mudança cultural dirigida e o poder para executá-lo, e nenhuma 
cultura ou sociedade indonésia marcadamente nacional desen
volveu-se até o presente. Os Batak urbanos não só carecem de 
modelos alternativos de mudança, mas encontram em seu adat 
[i. e., em ~ua organização social e cerimonial (RCO)] a base 
única da ordem moral na sociedade";16 5.ª) em razão das 

munidades de origem francesa, respectivamente no Canadá e na Nova Inglaterra. 
Despres chega a demonstrar que o alegado caráter não-instrumental da organização 
familial numa estrutura industrial não procede, provando a alta operosidade da 
família bilateral de imigrantes canadenses nos Estados Unidos. Para um apro
fundamento do problema das relações entre sistemas de parentesco e atividades 
instrumentais, ver Bennett e Despres (1960). 

(16) A inexistência de uma predominância " numérica e cultural" de um grupo 
sôbre outro na situação de contato, conforme afirma Bruner, não retira dos Batak 
a sua condição pelo menos de grupo cristão minoritário, i .e., a sua qualificação 
de minoria religiosa. As demais afirmações dêste item marcam a singularidade da 
situação dessa população asiática. 
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condições de vida urbana na Indonésia de pós-guerra, deu-se 
a intensificação da organização social e religiosa Batak e "do 
sentido de identidade étnica Batak na cidade" ( cf. Bruner, 
1961: 519-520). Desconhecemos se Bruner publicou uma 
monografia sôbre a situação dos Batak, porque uma comparação 
mais extensa e sistemática de seus dados com os colhidos por 
nós a respeito dos Terêna poderia ser altamente elucidativa dos 
"concomitantes sociais da urbanização" e de sua dependência 
"da ação recíproca de dois conjuntos de fatôres, a natureza da 
cultura nativa e as condições da urbanização" (Bruner, 1961: 
519). 

No plano em que desenvolvemos nossa dissertação sôbre 
os Terêna podemos apontar alguns fatôres que concorreram 
para a persistência na Cidade de formas sociais engendradas 
nas condições de existência na Aldeia-Reserva. Em primeiro 
lugar, há de se considerar a situação de grupo minoritário, 
claramente marcada: sempre que manifestada sua etnia (ou 
sua condição de "bugre"), o que é muito freqüente, graças ao 
fenótipo aliado a um comportamento característico (postura, 
vestimenta pobre e, principalmente, modo de falar), as relações 
com o branco (ou o purutuya) tendem a assumir aspectos 
paternalistas ou agressivos, segundo o assunto em causa. Essa 
situação está permanentemente a avivar sua identificação étnica 
e a procurar, conseqüentemente, nos "seus iguais", nos seus 
patrícios - como chamam aos membros de seu in-group - o 
apoio social e psicológico de que necessitam. Em segundo lugar, 
a migração em grupos f amiliais, ligados por vínculos de paren
tesco e/ou de localidade, não os privou de seu sistema de refe
rência familial e tribal, evitando-se o que se denominou de 
relative deprivation e suas conseqüências na organização dos 
agrupamentos citadinos. A reorganização da família em moldes 
mais adaptados às novas e urbanas17 condições de existência 
não resultou numa desoentralizaçãio da liderança na ordem 
doméstica, do homem para a mulher, como pôde observar 
Hammel (Eugene A. Hammel, 1964) entre "favelados" pe
ruanos como conseqüência de sua migração rural-urbana. A 
evidente valorização da mulher Terêna, ocorrida nas condições 
de vida citadina, não foi suficiente para institucionalizar o 

( 17) Aldeinha constitui uma situação à parte, como vimos, ocupando o extremo 
op~sto a Campo Grande no continuum Aldeia..Cidade, que perfunctõriamente cons
truimos na Segunda Parte da monografia. 
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matricenter de que fala Hammel, uma vez que o homem, em 
seu papel de chefe de família ou de grupo doméstico, não 
chegou a ser substituído, malgrado sua posição tenha sido sensi
velmente enfraquecida já nas condições de Reserva, se compa
rarmos com a que ocupava no sistema tradicional. Em terceiro 
lugar, deve-se mencionar a manutenção de lotes na Reserva, 
como um mecanismo de conservação de vínculos ao grupo 
local e, conseqüentemente, como um símbolo - concreto e 
seguro - de pertinência tribal ou de "cidadania Terêna", 
sempre que esta necessitasse ser evocada pelo índio (seja diante 
de seus patrícios, seja diante de funcionários do SPI ou de 
outras autoridades). O respeito dêsses lotes nas Reservas e o 
desejo, manifestado por uma grande maioria, de conservá-los 
a despeito da migração, bem como a periodicidade de visitas 
às aldeias, atestam o que Bruner chamou de "comunication 
network" ou a existência de um único sistema social. Equivale 
a dizer c1ue os Terêna citadinos não constituem senão um 
segmento,· urbanizado, de uma única sociedade, submetida a 
substanciais transformações.18 Em quarto lugar, destacamos 
a possibilidade de participação em cerimoniais celebrados por 
koixomuneti, quer nas aldeias, notadamente por ocasião do 
oheokoti, quer na própria cidade (como em Campo Grande) nas 
práticas de curandeirismo de um koixomuneti urbanizado. Se 
a ida à aldeia para assistir ao oheokoti concorre para revitalizar 
a "consciência tribal" e as relações com suas parentelas, as 
sessões xamanistas realizadas na cidade representam um 
aspecto importante na vida social da comunidade indígena cita
dina, servindo de mecanismo de estreitamento das relações 
tribais no meio urbano. A vida religiosa propriamente dita dos 
Terêna modernos, tanto da Reserva quanto da Cidade, trans
cende a cu!tura tribal (ainda que dela não se liberte totalmente), 
orientando-se para um catolicismo e um protestantismo muitas 

" , vezes equ1vocos. 
f:sse5 fatôres, que destacamos como os mais significativos, 

permitem-nos avaliar, com algum rigor, as conseqüências do 
contato interétnico num determinado grupo tribal do Sul mato-

(18) A unidade dos Terêna, na diversidade de suas situações (de Reserva, de 
Aldeia independente, de colônia de Fazenda, ou de Cidade), é o que se pretende 
indicar quando falamos na sociedade Terêna. Nesse sentido, rejeitamos como 
ociosas quaisquer discussões sôbre a dicotomia Comunidade-Sociedade (na tradição 
de Tõnnies) ou sôbre o conceito de Sociedade, na moderna acepção de Marion 
Levy, Jr. (J. Marion Levy, Jr., 1952), por exemplo. 
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grossense. Revelam-nos como uma população aborígine pode 
atingir os mais altos níveis do processo aculturativo, sem que 
seus membros percam sua identificação étnica, conservando-se 
índios - muitas vêzes e paradoxalmente - para poderem 
sobreviver. A assimilação individual, numericamente inexpres
siva considerando-se a população Terêna em seu conjunto, não 
representa o caminho mais fácil nem o mais s·eguro para a sua 
acomodação numa sociedade estratificada em classes, e na qual 
não poderá ocupar senão os estratos mais baixos. Pelo menos 
é o que a experiência tem demonstrado com relação à grande 
massa dos Terêna rurais ou urbanos, cuja capacidade instru
mental está aquém das solicitações da sociedade envolvente. 
Mas a integração que êles lograram alcançar na sociedade 
nacional afigura-se-nos cada vez mais irreversível, na propor
ção em que se caminha no continuum Aldeia-Cidade. Os dois 
têrmos dessa dicotomia e os processos sociais a êles subjacentes 
- tais como o tribalismo e a urbanização - fornecem ao Te
rêna moderno algumas alternativas nas modalidades de integra
ção, sem lhes oferecer, contudo, qualquer possibilidade de 
coexistência autônoma e independente em relação à sociedade 
regional, ainda que fôsse nas condições artificiais de Reserva . 
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do Museu Nacional, os jovens universitários, 
alunos dos Cursos de História, de Ciências 
Sociais e de Geografia, encontrarão pela pri
meira vez - e isto depois de irinta anos de 
funcionamento dêsses cursos - uma bibliogra
fia fundamental, criteriosamente selecionada, 
e de fácil aquisição. Pela primeira vez os 
estudiosos - por dever ou por gôsto - do 
universo constituído pelas sociedades tribais, 
tão diferente do nosso, mas com o qual nos 
encontramos existencialmente relacionados em 

-vários ·planos, deixarão de ser postulantes de 
favores junto a instituições. oficiais, até bem 
pouco as únicas editôras dêsses trabalhos. 
Com os livros da Biblioteca de Etnologia Bra
sileira . ..cairão também duas outras barreiras 
- a · da língua e a do poder aquisitivo em 
dólar. 

A coleção tem início num momento opor
tuno e com uma obra cujo significado trans
'cende o conteúdo, uma vez que ela oferece 
uma _ "Contribuição a uma Teoria do Contato 
Interétnico". Segundo o próprio autor, ela 
tem como objetivo "integrar os resultados da 
interpretação do caso 'terêna no corpo de 
conhecimentos, polemizado e controve~ido, no 
.qual se defrontam diferentes perspectnras teó
ricas e~ .. metodológicas". A consciência nacio
nal acaba de ser abalada pela revelação de 
que entre a ideologia das relações com o índio 
e a ação da agência governamental encarre
·gada de assegurar o ~umprimento dos seus 
postulados produzira-se uma dissociação de 
conseqüências trágicas. Uma das finalidades 
da Biblioteca· de Etnologia Brasileira será for
necer os fundamentos científicos para a ela
boração de uma política indigenista despida 
de. atributos emotivos, e colocar o problema 
do ·conhecimento das sociedades tribais no 
mesmo nível daqueles outros conhecimentos, 
que por consenso geral são considerados como 
os únicos instrumentos válidos para a tomada 
de decisões de afetar o destino das sociedades 
humanas. ' 
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