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Este é um livro que, longe de aprisionar o leitor
nos limites de urna comunidade indígena, estimula o próprio repensar dos caminhos da Antropologia.
Meditar sobre a situa<;ao indígena, após a leitura deste livro, nao é mais tarefa fácil que envolva sonhar com a liberta<;ao étnica em abstrato.
Penetra-se em rela<;oes profundas da sociedade
de classes, encontrando-se aí povos que ingressaram na H istória, sem cidadania completa,
mas com plena capacidade de criar riqueza e de
valorizar o Capital.
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mostra com muita
clareza con10 urna parcela do povo
T eren a. transferida para o Estado
de Sao Paulo. luta para se reprodu1ir con10 forca de trabalho e como
cornunidade nao cidada. indígena.
A vaneando para além das
concep<;oes étnicas. Edgard de Assis Carvalho retrata a situacao dos
n1oradores do Post o 1ndígena Arari hü. fazendo intervir na análise a
cspccificidade das relacoes de trahalho. Deixa a descoberto os me<.:anisrnos esseflciai.s de dominacao
cxercidos sobre a populacao indígcn¡l. que ~parece como simples
111:10-de-obra assalariada ou como
pcquenos produtores de alimento.
1\ situa<;ao aparentemente melhor
vivida por esses pequenos produtores 'en1 con1panhia de criadores de
hicho-da-seda é captada através de
sua verdadeira face: os cana is de
cin;ula<;ao. controlados por agentes ex ternos com unidade. podem
interferir diretamente nas condi<;oes de producao. inclusive inviahilizando-a . Diante disso, ps indí·
genas. con10 pequenos produtores,
ou como assalariados, experimenlarn forrnas de dominacao fundadas no próprio processo de produ-
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A dominacao económica. de
classc. sobrepoe-se a limitacio
política . Sujei~ao de classe e priva\:ªº de di reitos. alienacao política.
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O livro de Edgard de Assis Carvalho está longe de aprisionar o
kitnr nos litnitcs de u111a comunidade indígen~; estimula o próprio
repensar dos ca1ninhos da Antropología.
A guisa de prefácio. alinhavo algumas reflexoes que o texto rrie
Slll!ertu.
É possível delinear várias oposicoes entre o mundo indígena e
~

universo do colonizador. mas. sem qualquer sombra de dúvida. o
argurnento das diferencas culturais domina o pensamento antropológico até hoje. O esforco para explicar o .. diferente" ultrapassou
de longe a procura de semelhancas. Tentativas de reduzir instituí-.
~ócs indígenas a 1niniaturas incompletas de suas homónimas européias. apcsar de presentes em algumas análises. sao inexpressivas
frente ao volumoso acervo etnológico construído sob o prisma do
rclat iv isn10 cultural. Dessa forma. a unidade geral capaz de simular
; 1proxi111a~oes entre os dois mundos foi. ignorada em nome de difercn~as definidas co1no essenciais.
11
l)

No passar do tempo. ficou evidenciudo que o sentido do proccsso. iniciado com a conquista colonial. indicava que a invasao e a
reducao das terras indígenas. a depopula<;ao e o dcsaparcc.:imcnto
dos recursos fundamentais a sobrevivencia acabariam por igualar
indígenas a nao indígenas. Ambos passavam a se defrontar com
condicoes objetivas semelhantes.
Cabía a Antropologia dar contada dinamica do processo. cujo
ritn10 em muitos casos sequer permitía estabelecer o nexo entre o
estilo de vida tradicional e as novas formas de organizacao. No
Brasil. cm especial, a rapidez e a violencia da expansao das fronteiras inviabilizou de rr.odo drástico o exercício de práticas culturais
húsicas. em numerosos grupos indígenas. Exemplo clássico é o dos
kaingang do interior paulista, "pacificados" em 1912 depois ·de
urna longa história de conflitos, agravados com a abertura de fazendas de café e pela cor)strucao da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. A populacao passa de 1.200 pessoas para menos de 200 em 1916.
Num cspaco de poucos anos, o conjunto das representacoes nativas, juntamente com as práticas económicas, se desestrutura e cede
lugar a um viver empobrecido social. cultural e materialmente.
A destruicao progressiva das condicoes elementares reproducao dos sistemas nativos nao paralisou. entretanto, os esforcos de
auto-identificacao do índio. Ao contrário, serviu de estímulo para
n·fon;ar. ideologicamente, u ma diferenca cada vez menos nítida sob
o prisma estrutural. A consciencia da diferenca era infinitamente
n1aior do que as diferencas existentes na materialidade das condi<;oes de vida do indio e do caboclo. É nesse contexto que o livro de Edgard de Assis Carvalho deve
ser colocado. Para ele .. a incorporacao desses grupos. ou sua integr~u;ao. se efetiva nao pela assimilacao étnica, mas pela participa1.;ao tangencial na sociedade mais ampla". Nao se trata de ignorar
as manifestacoes ideológicas indígenas. mas sim '"reter que as sociedades tribais. tomadas em seu conjunto, nao estabelecem sua perspectiva histórica a margem do sistema de classes predominante na
sociedade global ...
Sob essa orientacao, As alternativas dos vencidos mostra com
muita clareza con10 urna parcela do povo Terena, transferida para
o Estado de Sao Paulo, luta para se reproduzir como forca de trabalho e como comunidade nao cidada, indígena.
12
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,.\ \· an~ando para alérn das concepcoes étnicas. o autor retrata a
:-.itua¡,;<.io dos n1oradorcs do Posto Indígena Araribá. fazendo intcr\·ir na anúlise a cspedficidade das relac;oes de trabalho. Deixa a dcscohcrto os n1ccanis1nos cssenciáis de don1inac;ao exerddos sobre a
popula¡,;ao indígena. que uparece co1no simples rnilo-de-obra assalariada ou corno pcquenos produtores de alimento. A situacao aparcnlen1cnte rnclhor vivida por esses últi111os em companhia dos criadores de bicho-da-seda é captada através de sua verdadeira face: os
canais dc circula¡,;ao. controlados por agentes externos a comunidadc. podcrn interferir dirctan1ente nas condic;oes de produc;ao. inclusive inviabilizando-a. Diante disso. os indígenas como pequenos
produtorcs ou corno assalariados experimentam formas de domina¡,;•io fundadas no próprio proccsso de producao.
i\ do1nina<;ao cconórnica, de classe, sobrepoe-se a limitacao
pülític<.1. Sujei<;ao de dassg .e ~privac;ao de direitos, alienac;ao política.
A prin1cira ordcrn de problema o indígena compartilha com a classe
explorada. enfrentando condic;oes precárias para a produc;ao ou
con10 sin1ples for1.;a de trabalho. Poderíamos concluir que por se
tratar de proble111a diretan1ente ligado asujeic;ao de classe. só póderú ser resolvido com a abolicaq dessa sujeicao.
Durante todo o texto, as relac;oes económicas sao enfatizadas
nao como mero elemento de articulacao do trabalho nativo ao sistema capitalista, mas como suporte da reprodu<;ao material da con1unidade. Por seu intermédio. o leitor é levado a realidade social
cm que vive o indígena: realidade saturada de forne, alienac;µo,
pobreza cultural.
Pensar 1 a situac;ao indígena. após a leitura deste livro. nao é
n1ais tarefa fácil que envolva sonhar com a libertacao étnica em
abstr.ato. Penetra-se em relacoes profundas da sociedade de classes.
encontrando-se aí pavos que ingressaram na História. scrn cidadania completa. mas com plena capacidade de criar r~quc1.a. de valorizar o capital.

Cannen Junqueira
Sao Paulo. Jete111bro de 1978
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1. lntroduolo

'

Na Etnología, o estudo da dinamica da mudanca restrir:igiu-se
durante várias décadas a análise da difusao de elementos culturais
tidos como agentes de transformacao das sociedades tribais" receptoras. O contato era pensado sob a forma de rela~oes entre institu i<;ocs da niesma natureza e nível: cada instituicao .. ocidental" impo rtada dirigindo seu impulso a sua equivalente· indígena.
Outras análises consagradas a acultura~ao chegaram a elaborar modelos mais complexos, com enfase no choque dccorrente do
contato de sistemas cuhurais diferentes. Essas concep~oes tendiam
a acentuar as oportunidades de cada cultura. distinguindo .seus mecanismos de defesa. graus de rigidez e compatibilidade. assim como
sua capacidade de adaptacao e reacao aos processos aculturativos.
Por outro lado. subestimavam-se as contradicoes e os antagonismos decorrentes das relacoes civilizado/ primitivo, isolando
aspectos culturais dos proprian1ente sociais e nao captando de manei ra crítica o sentido real que orienta va a 'expansao colonialista.
15

E1nhora os estudos de acuhurac;ao fossc1n anúlises de aspectos
do Cl)l\)nialis1110. este nJ.o era encarado con10 un1 sisten1a de domina1.;~il) p1.llítica c cconú1nica. 1nas con10 decorrencia natural do descn' llh·i1nc1H1.l de sociedades cornplexas.
O conceito de acuhurac;ao .levou a A ntropologia a reduzir o fenó1nc111.l do colonialis1110 a Ull1 aspecto externo e irrelevante a análise científica ... A ótica da sociología col_o nial era. em geral. a ótica
da c1.)lon iza<.;ao. Os trabalhos que produziu sobre os efeitos do contato ou choque de culturas foram investigacoes que se ocuparam
cn1 ilustrar a legiti1nidade eta usurpacao .. 1•
O cstudo da 1nudan<.;a de sociedades nao ocidentais era centrado. portante. em categorías abstrato-formais como .. contato cultural"': .. 1nudanca sociar·. ··ocidentalizacao". Estudos que. como
arirrna Ciough ... dera1n lugar a relatórios descritivos e permitiram
hipótescs li1nit<.tdas quanto ao i1npacto das culturas industriais. ( ... )
111 as aj udaran1 pouco a co1npreensao da reparticao mundial do poder do i1nperialisrno ou de seu sistema global de relacoes económi..
cas ·.
Co1n cfeito. a expansao colonialista esvaziou as sociedades
nao ocidcntais de seu conteúdo cultural. desmembrou as etnias
para projctú-las nurn conjunto mais global representado pela Colónta.
Essa projc<.;ao assu1ne nova roupagem quando analisada atra'és da no<.;ao de '"situacao .. ·que. para Balandier. Leclerc e outros.
irnplica n<lo o contato de dois sistcn1as dotados de rdati,·o grau
de autnno1nia. 1nas rela<.;oes de dorninacao . subordinacao que compúc1n t11n a 1ncs1na totaJ.idade.
/\o lado dcssas abordagens propria mente estruturais. surgiram
anúliscs de conj untura destinadas a compreender a vida socüil
con10 u 111 todo para. depois, identificar as modalidades de passagcn1 para contextos 1nais inclusivos.
Un1 dos cornponentes dessa totalidade - o processo económico
- receheu da Antropologia tratamento bastante diferenciado. Nas
'

pri1nciras décadas do século X X era redu/.ido a tc<.:nologia: po\tt:n<Jr1111..:ntc. c1nhora passassc a ser tratado como um procc\so social. SU!;citou controvérsias cxplii..:itadas cm dois tipos de proposi~0es ~eóri
cas: a dos for1nalistas para os 4uais a economía nativa era passíve)
de ser co1npreendida através das categorías da ciéncia economica
convencional. e a dos suhstantivistas que. negando a existencia de
capital. lucro. invcsti1ncnto. etc .• propunham que as anáJises buscasse1n apreender fonnas e estruturas de producao. reparticao.e circula<.;iio espedficas. próprias do contexto estudado.
Tentativas recentes de aplicacao das categorías do materialis1110 histórico feitas por Terray revelam abertura teórica considerávcl para o estudo das cstruturas económicas igualitárias. Toda sua·
anúlise centra-se no conceito de modo de producao. e na c,rítica
forn1a pela q ual Meillassoux desenvolveu o mesmo conceito em sua
pesquisa sobre os Gouro. da Costa do Marfim. Sabe-se que. para
Mcillassoux. o rnodo de produc;ao das sociedades de linhagem segrncn túria caracteriza-se pela "exploracao da terra. autosuhsistcncia. utilizac;ao de técnicas de produ~ao quase imediatas e o
uso da energía hu1nana co1no principal fonte energética"-1 •
() can1inho pcrcorrido por Terray pode ser resumido num in,·cntúrio dos diferentes processos de trabalho e suas formas de coopcra1.;ao. assin1 co1n o as relac;oes sociais de produ~ao que lhes sao
correspondentes ... Co1n efeito. todo processo de produ~ao, na medida e1n que requer o concurso de muitos individuos como forca de
. trahalho. exige organizacao. reparti~ao e coordena~ao das tarefas.
c1n P(?Ucas palavras: u1na forma de cooperacao. As diferentes for~as de trahalho. agrupadas na unidade de producao, podem estar
si1nples1nente1 justapostas ou podem constituir urna espécie de célula que opera con10 un1 único agente e, em conseqüencia. podemos
localizar as diversas forinas de coopera~ao que correspondem aos
diversos tipos de produc;ao "~.

a

-~ !\h:ila'''HI\. ( ·1au.dc - -\nthropologie économique des Gouro de Cóte d'lvolrt.

\

1 lkr4uc. J ;1c4uc' - l.a déposscsion du monde. l'ari ... . \touton. )9711 .
2 Gough. Kathleen - .. Anthropologie et impérialisme··. Lt'.\ Temps .~foder11es. 27
eme a nnée. dec..jan 1970/ 1971. 293-294: 1132.
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Vinculadas a estas form:is de cooperacao estao as estruturas de
direc,;ao e controle. É bem cié.! ro que as relacoes de producao assumem grande importancia, pois é a partir delas que será possível estruturar a articulacao das instancias da superestrutura com a base
económica e, assim, perceber a especificidade de um modo de producao.
1dentificando a existencia de dois modos de producao na forn1ac:10 .económico-social Gouro (os modos de producao t e 2), Terray esta pressupondo que essa formacao é o resultado da coexistencia de dois •nodos de producao, sendo um deles o dominante. Na
formacao G ouro, a dominacao é cruzada, isto é, de acordo com a
instancia levada em consideracao, tem--se a dominacao de um ou de
out ro niodo de·producao ... Mas nao basta enunciar est~ dominacao
c~uzada. é necessário construir ainda sua teoría. Digamos de imed1ato que, no momento atual, nao nos encontramos em condicoes
de:: levar a bom termo esta empresa nem, inclusive, de urna maneira
mais g~ral,~de pensar rigorosamente os mecanismos que asseguram
a dom1nacao de um modo de producao sobre out ro" ' .
Tendo definido certo número de relacües entre os dois modos
de producao que caracterizam a sociedade Gouro, Terray nao consegue ir mais adiante e perceber que a essencia da dominacao nao se
situa entre o sistema tribal e o sistema de linhagens, mas entre a
e::conomia tradiéional de auto-subsistencia e a economía mercantil.
Meillassoux, ao contrário, mostra como a apropriac,;ao do
sobreproduto social pelos .. mais velhos' ', marca o início de relac,;óes económicas assimétricas que se consolidarao efetivamente com
a dominacao colonial. Mesmo assim, os colonizadores nao chegam
a exterminar as estruturas indígenas, nem os homens, mas se servem
deles para fundar as bases de urna agricultura verdadeiramente capitalista que, gradativamente, altera o modo de vida nativo.
Embora, realntente, a teoria nao esteja ainda construída, Terray parece fixar-se mais nos aspectos estruturais sincrónicos, abandonando a explicacao histórico-genética. Além disso, a coexistencia
de dois modos de producao é incompatível com o materialismo his-

'

tórico, pois o .. novo" 1nodo de producao lende sempre a tornar-se·
o predominante e o exclusivo. Aliás, Marx afirma que .. todas as
conquistas supoem tres possibilidades. O povo conquistador submete o povo conquistado a seu próprio modo de producao (por
exemplo, os ingleses na Irlanda no século XIX e, em parte, na índia)
ou senao. deixa subsistir o antigo modo e se contenta com um .tributo (por exe1nplo. os turcos e os romanos), ou entao se estabelece
urna ac.;a0 recíproca que produz algo novo, u ma síntese (isto ·ocorreu e1n parte nas conquistas germanicas). Em todos os casos, o
modo .de produ<;ao, tanto o do povo conquistador como o do povo
conquistado, ou o que resulta da fusao de ambos, é decisivo para a
nova distribui<;ao que se estabelece'' 11 .Efetiva1nente, no Brasil, as comunidades definidas como indígenas. sao levüdas a participar de sistemas regionais e da economia
.
"
na(;1onal através de u 1n de~e~rminado conjunto de rela<;oes que as
transforma em mi noria sociológica e as coloca em situa<;ao de dependencia.
Essa dependencia, porém, nao permite que possam ser tratadas
teoricamente como sociedades híbridas (combinacao de instituicoes
e tecnologia de estágios diferentes de desenvolvimento), mas como
sociedades que se submetem aexplora<;ao de classe, ainda que mantendo formas de vida comunitária aceitas pelo indigenismo oficial. ·
A incorporacao desses grupos. ou sua integracao, se efetiva, nao
pela assimilac;ao étnica, mas pela participacao tangencial na sociedade mais ampla.
Essas coloca<;oes teóricas sao de fundamental importancia
para a análise do contato da sociedade nacional capitalista com
1
grupos tribai s.
O capitalismo, ao implantar suas forma~ de producao, elimina,
gradativamente, outros tipos de relacoes nao capitalistas. Entretanto. afirmar que o sistema capitalista domina nao significa negar cr''
existencia de formas de relacoes nao capitalistas de producao, que
se assemelham as relacoes existentes em comunidades .. primitivas",

\

5 Terray. E., op . cit.; 154.
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111as si111 reter que as sociedades tribais. tomadas em seu conjunto.
n ~in cstahekccn1 sua pcrspccti\·a histórica a margem do sistema de
cb-;scs prcdo1ni11antes na socicdade -global.
Poder-se-ia 111es1no afirn1ar que a grande tarefa teórica na Antropología Econó1nica seria a de investigar como se efetiva a passa!!etn das sociedades sen1 classe ús sociedades de classes. Embora
cssa passagern só ad4uira e'\pressao acabada coma negacao das sociedades suh1netidas. é possí\ d a persistencia de relacoes de produ1,;;i1.l e de lHgani1.a~Jn s1)cial prúprias a SlH.:icdadcs sen1 classes. ao
lado de rcla\:t)cs de pr1)dt11,;;t1) c de do1nina~Jo tll)\«.1s. típicas das estruturas de classc.
O objetivo des te trabalho é u estudo das transformacoes económicas sofridas pelos Terena. no Posto Indígena Ararihú. Estado
de Silo Paulo. dccorrentes das articula<;ocs cstahclecidas com a sociedadc envolvente . .
No Brasil. 1nais especifican1ente na entao Provincia de Mato
Grosso. chegaram os Terena em meados do século XIX. onde estaheleceran1 contatos regulares corn a sociedade nacional. vendcndo sua
for<;a dt: trabalho nas frentes de expansao. ou desen\·oh·endo rela<;oes con1erciais corn o s produtos obtidos de suas luvouras.
A criacao do Servico de Protecao aos indios. en1 191 O. iria
converte-los a condicao de tutelados. lixando-os en1 reservas dernarcadas pcl1) Estado. Se essc fato os resguardou de um processo
de destrihalita~i.io 1nais rúpido. nao os tnanteve in1unes as determina<;oes ...1.!crais do sistc1na .
No pri1nciro capítulo. reunirnos dados históricos significativos
ú con1precn:-.~10 dt) 1nodo de vida Tercna no Chaco. suas primeiras
forn1as de Cl)lltato co1n o colonizador e as várias compulsoes a que
foram suhrnctidos.
A seguir. expomos as circunstáncias que cercaram a cria<;ao do
Posto l ndíl!cna :\ rarihú. buscando identificar as atividades econóniicas dcscnvolvid~ts dentro da reserva. assim como as relacoes
mantidas con1 o sistcrna nacional. Esse 1naterial foi obtido junto ao
Posto. durante o mes de janeiro de 197 3. a través de entrevistas nao
cstruturadas. histórias de vida e observa~ao sistemática.

Conduí1nos co1n urna tentativa de explica~ao global da situa~Jo Tcrcna. buscando apreender algumas características que norteiam a expansao sociocultural de sociedades mais complexas
sobre grupos indígenas ~ontemporaneos. participantes do processo
histórico nacional.

~

..

I

~

\

No 4uarto capítulo. discutimos alguns problem.as teóricos que
nos parccctn rundan1entais a cornpreensao da natureza das rela~oes
entre grupos indígenas e sociedades complexas.
20
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2. Conb1b11I010

t hlst6rla Terana
'

\

~

A possibilidade de reconstruir a história Terena foi norteada
pelas informa~oes con ti das nas obras clássicas de Labrador Cabeza
de Vaca, Furlong e Camaño. Azara. Nordensk~old. Taunay e nos .
trabalhos recentes de Susnik. Referencias etnográficas gerais foram
buscadas em Metraux, Belaieff, Steward e Faron; dados sistemáticos sobre a e¿trutura social nas análises monográficas de Oberg,
Oliveira e Silva. O acesso a fontes primárias e as análises de Moreira Neto e Ribeiro forneceram os referenciais necr.ssários para a
compreensao da política indigenista brasileira, principalmente no
século XIX.
Em toda literatura clássica as referencias aos Terena os situam
como pertencentes ao grupo Chané/ Aruaque. habitantes do Chaco, subordinados ocasionalmente aos Mbayá / Guaicuru .
Azara localiza os Guaná entre as latitudes 209 229 pelo ano de
1673, quando urna grande parte da ··na~ao" dt(slocou-se para o leste do rio Paraguai, ao norte do trópico, numa regiao chamada
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Provi ncia de ltati . Segundo o autor. os espanhóis no século XVII.
dividiam os G uaná em seis hordas principais: Layan a ou Eguaacch1go. composta de 1.800 indios: Chaharanú ou Tchoalad i. com
2.000 provavelmente: Quiniquinao com cerca de óOO: Etclcnot!. con1
.~.000: Niguecactemic. com 300 estando di vidida cm quatro povos e
a Choroanú .. provavelmente com 600. incorporada aos M hayú .
J-urlong e Camaño afirmam que o Chaco, no século XVIII. era um
" país" habitado apenas por indios, divididos em treze nacoes, ainda nao submetidas a dominacao colonia), em bora todo o território
l'ossc cercado por provincias conquistadas e povoadas por espan hóis. Li 1nitava-se ao norte com as Missoes Chiquitos, da Compan hia de Jcsus, pertencentes a Provincia de Santa Cruz de la Sierra;
do ocidentc ao sul, co1n as Províncias de Laguna, Chilaya e Paspaya. Chichas e Tucuman: do lado oriental, em direcao ao norte,
co rn as Provincias de Buenos Aires e do Paragaui.
As ··nacoes" indígenas que constituíam o .. país" eram mu ito
distintas cultural e lingüisticamente. Dentre as mais importantes,
destacavam-se: a Chiriguana (Guaraní), com populacao composta
de 40 a 50 mil pessoas; M bayá, com 3 a 4 mil, dividida em sete ou
nove tribos, muito temida pelos espanhóis e por outros grupos tribuis: Guaná, a mais pacífica e dócil, co.m cerca de 30 mil índios, dividida em sete grupos: Layana ou Chaná; Terena ou Etelena, cóm
dois .. pueblos"; Echoaladi; Neguecagatemi; Equinikinao, também
com dois "'pueblos". As demais .. nacoes que habitavam o país"
eram: Mataguaya, Vitela, Lule, Macobi, Abipon, Lengua, Payaguá,
Zamuca e Yacurc 2 •
Labrador que viveu no Chaco ·entre 1760/ 1767 afirma que Hen
varias partes del Paraguay Católico se ha hecho mención de la nación, comunmente conocida por el nombre de Guanás. Ellos á sí
mismos se llaman Chanás nombre que compreende todas las parcialidades. aunque estas para distinguirse entre sí, se apropian otros
nombres. La primera. y que tiene su población má inmediata á la

Azara, rélix de - Viajes por la América Mertdivnal. (Tomo 1). CALPE. 1923: 50. ·
2 Furlong. C. y Camaño, J . - "Notk;a del Gran Chaco". Buenos Aires, Libraria del
Plata. MCMLV: 109/ 122.
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Reducción de Nuestra Señora de Belén, ha quedado con el nombre
de Chanús. transcendental á to.das. Los Mbayás llaman á todas la
nación Niyolola. y á la dicha primera población, Layaná. De ésta se
hiLo el año antes de nuestra entrada á los Eyiguayeguis. una numerosa colonia que por el sit_io. que no dista mucho de sua matriz. ni
del rio Paraguay. tomó el nombre de Nigati Ciboé. Los Mbayás la
llaman Neguecaga Temigii. Más antigua división cuenta la
nombrada Terenoá. y. segundo los M bayás. Etelena. M ultiplicáronsc de modo que hoy diá formart dos grandes pueblos ó parcialidades. Á una conocen los Mbayás con el nombre Alomegidigi; y a
otra dicen Nagatag-Egodigi. La más numerosa parcialidad es la de
los C hoaraana. <lecha de los Mbayás. Echoaladi. Está dividida en
dos pueblos grandes entre sí no muy apartados. Son reputados por
los mas barbaros. é inqui~tos de toda la nación. La última población y más inmediata á las Missiones de los Indios Chiquitos, es la
de los Quainoconás. a que· ros M bayás llaman Equini Quinao '.
Segundo Metraux, os Guaná, em 1767, estavam divididos em. 5
subgrupos: Layana (Chaná, Guaná); Niguecactemic (Neguecaga
Temigi, Neguecatemigi); Terena (Etelena, Terenoá); Echoaladi
(Choarana. Chararana) e Kini.kinao (Equiniquinao. Quainaconas) ~.
·
Embora nao haja uniformidade entre os autores quanto a divi- ·
sao e classificacao dos vários grupos da ••na~ao". parece que Chané/ G uaná poderá ser o no me geral de todos os grupos aruaque• localizados em terras chaquenhas e que se constituíram num importante foco de difusao de elementos culturais junto a seus vizinhos
cacadores
e Icoletores.
•
Seu habitat básico era subandino e os deslocamentos iniciais
para a área chaquenha deviam-se essencialmente a rela(;oes de hostilidade com grupos vizinhos. A existencia de enclaves aruaque na

3 Labrador. Sanchez "Indios G'uanás" - Em: El Paraguay Católico, con sus principales provincias convertidas a la Santa Fé y vasallage del Rey de España por.Jesús. en gran parte arruinada por los mamelucos del Brasil y restabelccidas por los
mismos misioneros año 1770. Buenos Aires, Ed. Her.manos, 1910: 255-256.
4 Métraux. Alfred- "lndiansofthe Gran C haco" . Em: Handbook ofsouth Ame·
rican lndians, vol. l. New York. Cooper Square Publishers. lnc.. Í963: 239.
'
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Provincia de Chiquitos (Paiconecas. Saravecas)e na área matogrossense. lingüísticamente diferentes. evidenciam que as migracoes devem ter acorrido por duas vias distintas: a dos Chané. da regiao
oeste do Amazonas e a dos Paressi. do Alto Xingu 5•
Na época dos primeiros contatos comos colonizadores, o Chaco era considerado economicamente marginal. improdutivo e. por
isso. teve retardada sua exploracao. A aridez do solo de vegetacao
xerófila era. em certa medida, compensada pela presenca de vários
ríos. Embora a coleta garantisse a base para subsistencia. pesca e
caca representavam . papel importante, nao existindo. porém, padroes agrícolas regulares.
Por esses indicadores gerais, as popµlacoes indígenas do Chaco
classificam-se com urna das ••variedades de cacadores e coletores nómades" b culturalmente marginais a floresta tropical 7 •
O tipo cultural marginal define-se pela ausencia de vários elementos
e padroes existentes em sistemas mais complexos, atribuída principalmente ao afastamento do fluxo da difusao cultural.
Ainda que os marginais possam ser caracterizados. de maneira uniforme. pela simplicidade de seus padroes culturais e singeleza
de desenvolvimento tecnológico. a extensao do conceito a grupos
muito heterogeneos socioculturalmente. se revela bastante inade-

'

5 Susnik, Branislava - "Classificación de las Poblaciones Indígenas del area Chaqueña" . Em: Etnogralia Paraguaya, parte l•. 7ma. Edición . Manuales del Museo
Etnográfico "Andres Barbero". Asunción, 1973: 86.
6 Steward. Julian H. e Faron, Louis C. - Native peoples of south America. New
York. Toronto, London, McGraw - Hill Book Company. lnc.: 1959:374.
7 Segundo Steward e Faron "it has bcen customary to classify the nonfarming lndians o f South America as marginal or hunting-and-gathering pcople. Marginal
is meaningful in terms of culture elements; for most of these societies were remole from the centers of inventiveness, and they received comparatively few of the
traits found among the more complex cultures. Marginal, however. is a misleading designation of cultural types, for it implies that a society is only a poorly developed imitation or copy of a f ully developed form that has culminated or climaxed in the center of the culture area to wich the society is peripheral. Cultural types are total socio-cultural systems rather than agglomerations of elements originating in certain centers. The nonfarming indiaRs are marginal only in the sense
of sharing a very small numbcr of elements with the complex cultures. This is a
negative characterization, a statement of their lack of many elements and patterns''. (Steward, J . H . e Faron, Louis C ., op. cit.: 374).
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quada. Como afirma Galvao. "mesmo levando em conta, o que
urna classificacao apoiada em níveis de integracao sociocultural divirja de outra que acentua a difusao contigua de traeos e complexos
culturais, o esquema tal como apresentado mostra certa incongruencia . ( ... ) Os Marginai~. ( ... ) reúnem tribos de caracterizacao
bastante diversa. o próprio autor refere-se a he~erogeneidade desses grupos. reunindo-os. porém, pelo fato de diferirem das demais
tribos s ul-americanas em termos de ausencia de tra~os culturais
como a agricultura. tecelagem, tipos mais complexos de tran~ado,
canoas. etc ...• presentes naquelas. Com raras excecoes. os grupos
mencionados possuem em maior ou menor grau urna forma de cultivo, e esta diretamente relacionada com as potencialidades da área ·
geográfica que habitam. em que predomina a floresta, a mata ciliar
ou o campo-cerrado ... Da mesma forma é considerável a diferen~a
de sjstemas religiosos e desenvolvimento do xamanismo" 8 •
Nesse sentido, parece.:ttos duvidoso classificar os Mbayá/
Guaicuru e Chané/ Aruaque como marginais, pois esses grupos
chegaram a possuir estrutura social rígidamente estratificada, prin~
cipalmente após a aquisicao do cavalo; além disso mantiveram movimentos expansionistas para a captura de cativos, desenvolveram
padroes agrícolas regulares e ·atividades artesanais complexas, características que os aproximam das ··chefias da Floresta Tropical"
e da ••A rea Circumcaribeana 9 •

8 Galvao, Eduardo. Áreas Culturais do Brasil: 1900/ 1959 - Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, NS, nY 8, Belém, jan.- 1960: 8/ 9.
9 Steward e Faron admitem essa possibilidade, advertindo porém que "while these
class-structures societies strongly resembled the chiefdoms describcd in chapters
sjx to nine (Chefias da área circumcaribeana, chefias guerreiras do norte dos Andes, e da América Central, Chefias Teocráticas da Venezuela e das Antilhas e
C hefias da Floresta Tropical localizadas a leste da Bolivia). there was a fundamental difference in their development. In the Northern Andes. Central America,
Venezuela, and the Antilles, the chiefdoms developed in aboriginal times on the
basis of Spanish Conquest. In the Gran Chaco, native subsistence supported
only small nomadic - band and a few settled village people. The basis of what
might be called post-Spanish chiefdoms was less the wealth produced by the lndians, except in the case of the Mbayá and Guana, than that introduced by the
Spaniards, especially livestock, while the means of acf.1uirin~ it, horse nomadism
was also of Spanish origin". (Steward, J. e Faron. L .. op. cit.: 423).
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N osso propósito, no presente capítulo, é fornecer algumas características dos Mbayá/ Guaicuru e mostrar que a domina~ao
exercida junto aos Chané/ Guaná/ Aruaque nao foi uniforme para
todos os grupos. As interpretacoes recentes de Susnik parecem confirmar que a estratificacao Mbayá foi indubitavelmente préhispanica, firmando-se. porém. com a aquisicao do cavalo. fato que
os colocou em posicao de clara superioridade diante dos grupos pedestres e agricultores t<•. Por outro lado. a utilizacao do cavalo pelos
Chané/ Aruaque - principalmente pelos Terena - nao desviou a sua
ofientacao de grupo agricultor sedentário, mas suscitou um movimento expansionista. essencialmente colonizador. Apenas os Terena reproduziram o modelo estrutural Mbayá. formando sociedade
fortemente estratificada através da incorporacao de grupos étnicos
diferenciados.
O apelativo .. G.uay';urú", inicialmente, era dado pelos Guarani aos habitantes da margem ocidental do médio Paraguai, seus vizinhos hostis. O termo foi estendido na época hispano-colonial aos
grupos tribais cujo habitat se estendia a todo o Paraguai.
Se bem que essa denominacao fosse baseada em características etno-ambientais comuns como típo físico definido, módulo subsistencial-cacador, conduta hostil frente a grupos cultivadores. generalizou-se inadequadamente o termo para grupos tribais culturalmente diversos que adquiriram importancia por seus relacionamentos hostis com os colonizadores.
O termo .. Guaycurú" acha-se ligado a um movimento migratório-expansionista que culminou em um padrao cultural típico de
.. cacadores-guerreiros-cavaleiros" do século XVII/XVIII (complexo do
cavalo). Este movimento belicoso e expansionista se devia a intensos dcslocamentos e freqüentes migra~oes de diferentes grupos coletores e cacadores, basicamente provocados pelo caráter sociopolítico da conquista incaica e pela penetra~ao hispano-colonial. A
homogeneidade lingnística desses grupos permitiu sua classificacao

\

10 Após a introducio do cavalo, as

popul~ chaquen~as agrupam-se e~ t~ ca-

tegorías: tribos cqücstrcs e canociras (Abipon, Mocov1, Mbayá, Pay~gua); tr~bos
pedestres (Mataco, Choroti, Ashluslay, Macá, Lengua, Toba, Lule-Vtl~la); tnbos
agricultoras do norte, todos os Chané/ Guan&. (Métraux, A. - op. cit.: 302).

28

(

como .. povos da familia lingüística Guaycuru, englobados pelos .
Abipon, Toba. Pilagá, Mocovi, Mbayá. Payaguá e, provavelmente.
os Guachi" 11 •
O apelativo Mbayá, ·identifi.cava principalmente os grupos que
habitavam a parte norte do.conjunto etno-ambiental Guaicuru. no
alto Paraguai: os Eygua-yegis. O sufixo "yegi" correspondia a "yiqui", urna forma dialetal dos grupos do sul, localizados no médio
Paraguai . O proto-habitat pré-colombiano desses grupos deveria
localizar-se ao sul dorio Pilcomayo e seus deslocamentos se deviam
a pressoes de grupos vizinhos. principalmente os Lule-Vilela e os
Cochabat-Enimagá.
A penetracao no Chaco Central ocorreu em duas ondas migratórias: a da ..gente yiqui" e de ..gente yegi" . Esta ramificafao migratória implicou novos ajustamentos culturo-ambientais que imprimiram particularidades em cada grupo mi'gratório sendo. pois,
conveniente falar em separado dos .. yiqui-G uaycurú" do médio Paraguai e dos .. yegi-Guaycurú" ou Mbayá-Guaycuru propriamente
di tos.
Os grupos "yiqui" compunham-se de tres parcialidades: Taqui, Napipin. Piqua. Hostis a gru~os vizinhos. principal~erite pela
proximidade dos territórios de ca~a. incursionavam a alde1as e campos cultivados pelos Guaraní. freqüentemente auxiliados por grupos canoeiros (Payaguá).
Nas primeiras décadas do século XVII. tentativas de pacifica~ao
missionária
foram negativas. restringindo-se apenas a urna parciali~
.
dade yiqui, a dos Taqui.
l

11 Susnik considera o critério lingüístico mais adequado para a identifica~ao das

tribos ~haquenhas. Nesse senti'do afirma que .. una familia linguistica generalmente representa también el elemento etnico predomi?antc y una cierta homogcnéidad del padrón cultural fundamental, aunque los diferentes contactos cultu~a
les, - pre-colombianos-aruaque. subandi~os, mattog.rossenses - .Y postcolom~1a
nos, circunstanciaron algunas manifestacu~nes pecuharcs de vano.~ grup?s tnb~
les. permitiendo éstas hablar de un complejo cultural cha~ucnho. Identifica seis
familias lingüísticas: ..Guaycuru, Mataco, Cochabat-En1ma~a , M~sh~y.. Zumuco e Arawak". (Susnik, B. - ..Classificacion de las 1)roblac1oncs md1gcnas del
arca chaqucña" . op. cit.: 1·).
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Conflitos freqüentes. epidemias de vaiíola. enfraquecimento
da alianca com os indios canoeiros. (Payaguá) press<>es de outros
grupos. início das relacoes hostis com os colonizadores seriam alguns indicadores responsáveis pela crescente depopulacao dos yiqui . Embora nao se conhecam dados exatos sobre o total da populacao. Susnik faz referencia a urna carta de Don Diego de Góngora,
de 1620. que estimava os yiqui em 500 índios e a outro informe do
século XVII que apontava um total de 1.200 1 ~.
Durante todo o século XVII pro$seguiram os conflitos e rivalidades motivados basicamente na competicao pela subsistencia. Esses
conflitos resultaram na incorporacao dos "yiqui" por seus parentes
tribais. os .. yegi". A proximidade étnica tornou possível a incorporacao dos vencidos com direito a igualdade social, se bem que sua
rápida desintegracao possa ser principalmente atribuída ao fato de
permanecerem pedestres.
.
Os .. Yegi-Guaycurú". Eyiguayegis-M bayá-Guaycuru. ou s1mplesmente M bayá se autodesignavam .. Eyiguayegi". gente do palmito. alimen.t o muito importante na subsistencia do grupo. Em seu
hahitat antigo. ao sul do río Pilcomayo. foram vizinhos d~s Cochabat-Enimagá. Pressionados por estes. cruzaram o Pil_comayo:
rumo noroeste. alcancaram os limites da "terra de mu1ta comida" 1.', área dos cultivadores chaquenhos. sendo este o primeiro
contato cultural de importancia para a posterior .. Chaneizacao" da
cultura Mbayá. É possível que os primeiros contatos comos Chané-G uaná tivessem ocorrido nos limites do Pilcomayo e do médio
Parapiti. numa zona ocupada pelos Toba e Mataco. nas vizinhancas dos Chiriguano. (Guarani).
Em 1661. os M bayá passaram a leste do río Paraguai e atacaram o povoamento Guarani de Santa Maria de la Fee. que estava
soba direcao dos jesuitas. Continuaram suas expedicoes para o leste. chegando em 1672 a aldeia de Pitun ou 1pané. de onde roubaram
alguns cavalos. aquisicao que os es~mulou a novo ataque. Poste-

\

12 Susnik. B. - "Classificación de las poblaciones indígenas del arca chaqueña",
op. cit.: 5.
. .
•
13 Susnik. 8. - "Classificación de las poblaciones md1genas del area chaquena, op.
cit.: 6.
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riormente. chegaram a destruir lpané e Guaramberé. urna aldeia
próxima. Azara considera que ..deste modo os Mbayá tornaram-se
donos absolutos da Província de ltati. localizada a 249 7' de latitude. no rio Jesuy. e que s~ prolonga em toda sua extensao em direcao
ao norte. até o lago dos Xarayes" 14 •
Do impacto das primeiras incurs<>es Mbayá advieram duas
conseqüencias fundamentais: aquisicao de cavalos e mudanca do
módulo pedestre para o eqüestre, o que conferiu ao~ MbayáGuaycuru sua individualidade etnocultural específica.
Até fins do século XVII prosseguiram os deslocamentos dos
eqüestres M bayá. estabelecendo-se con tato mais intenso e perma-·
nente comos "Ecalais". nome pelo qua·1chamavam os espanhóis. O
homem-cacador-guerreiro ("aquinaga") deu lugar ao homemguerreiro-eqüestre (.. uneleigua"), senhor de vassalos e escravos,
passando a comunidade so.cjoguerreira a predominar sobre a comunidade económica.
Nos com~os do século XVIII seus habitantes eram já bem definidos e su as zonas preferenciais para incursoes bem delimítadas •s,
mantendo sempre em seus aldeamentos alguns vassalos Guaná/ Chané/ Aruaque.
.
Durante todo o século XVIII os Mbayá atingiram o ponto mais
alto de seu poder incursionista. de sua resistencia biológica e de ·
realizacao sociocultural. lntensificou-se a procura de metal e·1udayo") para fabricacao de adornos que expressavam prestígio social. O interesse guerreiro passou a se concentrar na áreá matogrossense banhada pelo rio Cuiabá, obrigando-os a contrair aliancas
com os indio~ canoeiros - os Evvevis-Payaguá - urna vez que o conhecimento dos ríos Tacuary, Paraguai e Cuiabá era privilégio desse grupo. assumindo o módulo eqüestre menor importancia no caso.
O primeiro avanco para a regiao matogrossense·. verificou-se
em 1715. A partir dessa data, o Posto Militar de Coimbra, fundado
14 Azara. F. - op. cit.: 59.
15 Segundo Susnik. as principais parcialidades Mb~yá~ Guaicuru f?ra~ as segui_ntes: Guetiadegogi, (Caduveo), Apacachodegodeg1, L1chagote~od1, ~y1~godeg1 e
Gotocogegodegi. (Susnik, B. - "Classificación de la~ poblaciones mdtgenas del
arca chaqueña". op. cit.: 10 - 13).
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pelos portugueses, se incumbiu da realiza<;ao· de várias expedi<;óes
contra os Mbayá, os quais vieram a ser denominados .. Guaicuru .. e
.. Indios Cavaleiros" 1«> .
A alianca com os Payaguá ( 1715/ 1768) possibilitou a utiliza<;ao regular de canoas e a intensificacao do comércio numa área que
se estendia do Alto Paraguai até Assuncao. Esse comércio era muito importante para os Mbayá pois, durante o século XVIII a pressao
dos colonizadores espanhóis e portugueses iria reduzir cada vez
mais seus territórios. Além disso, guerras continuas com outros
grupos, epidemias de varíola e a prática de limitacao da na~alidad~,
provocaram grande reducao demográfica levando-os a buscar catlvos em outros locais, principalmente na Provincia de Chiquitos,
onde enfrentaram enorme resistencia.
O empobrecimento do habitat decorrente da exploracao intensiva dos recursos, provocou a expansao Mbayá principalmente
para as terras do sul. Por outro lado, a estrutura socioeconómica
baseada no padrao "vassalos-cultivadores" se desintegrava em conseqüencia da fixacao das comunidades Guaná/ Chané na área chaqueana. Tanto ao norte como ao sul, vários conflitos amea~avam o
dominio e a própria seguranea dos M bayá. Seus primeiros efeitos
manifestaram-se no fato de algumas de suas parcialidades, notadamente as do sul, tentarem pactuar com os espanhóis que acabaram
por lhes proibir a realizacao de incursoes nas comarcas coloniais e.
exigirem a devolucao dos cativos guaraní.
A fundacao das Miss0es de N.S. de Belém, em 1760 pelo padre
Sanchez Labrador. objetivava principalmente a pacifica~ao dos
M bayá, a fim de obter a seguran~a do território entre a Província
de Chiquitos e as miss0es do Paraguai. Inúmeros problemas impediram o sucesso da missao pois, embora alguns grupos locais tivessem se incorporado a ela, outros apenas a visitavam ocasionalmente. Esse fato talvez seja explicado pela fidelidade ao "principio tribal Mbayá que nao favorecía o aldeamento único de diferentes parcialidades" 11 •
\

16 Susnik. B. - ··cJassificación de las poblaciones indigenas del area chaqueña. op.
cit.: 14.
17 Susnik, B. - ..Classificación de las poblaciones indigenas del area chaqueña. op.
cit. - 16.
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Chefes de algumas parcialidades chegaram até Belém, desejosos provavelmente de atingir Assu11cao. No entanto, o que os
M bayá efetivamente buscavam era a preservacao de suas já reduzidas fronteiras. por forca da presenca dos espanhóis, ao sul e dos
portugueses. ao norte. A Missao fracassou em sua tarefa de catequese, pois os M bayá mantiveram-se fiéis as suas práticas tradicionais; entretanto, a introducao da criacao de ovelhas, até entao desconhecida do grupo, possibilitou o desenvolvimento da manuf~tura
de tecidos para troca.
O pacto de amizade estabelecido comos portugueses, em 1791.
exacerbou atitudes hostis contra os espanhóis (Ecalais). Perseguí- .
dos por expedicoes militares espanholas ( 1796) até o. r.io Miranda,
estabeleceram-se perta de Albuquerque. formando-se assim' a tendencia aos aldeamentos Guaicuru. na área Matogrossense.. 18 •
. A perda gradual de disponibilidade do habitat chaquenho, o
desmembramento de parcialidades, a mudan~a do módulo económico-subsistencial decorrente da independencia dos agricultores Gua-:
ná/ Chané, a conseqilente diminuicao dos cultivos sistemáticos e a
defesa ao ataque espanhol fizeram com que os deslocamentos
M bayá se intensificassem. Cada um desses deslocamentos implicava necessariamente novas formas de adaptacao ecológica e social: tornando-se sedentários, como no distrito de Miranda, por influencia dos Terena e Kinikinaos, adotando o módulo subsistencial
de pescadores e coletores ou tentando manter sua antiga forma
adaptativa, os Mbayá foram se depopulando vertiginosamente.
Os Caduveo, em fins do século XVIII e principios do XIX constituíam, numérica e economicamente, o principal grupo tribal
M·bayá, o que lhes facilitava sobremaneira as incurs0es procura
de cativos. Depois do pacto com os portugueses, as trocas adquiriram maior importancia.· Os assaltos realizados na primeira metade
do século XIX objetivavam sempre o apresamento de gado, por se
tratar de um dos bens mais apreciados na troca com os "amigos do
norte" . Era comum, também, a destruicao de árvores frutíferas e a
queima de planta~oes, que nao podiam ser aproveitadas na subsistencia ou nas trocas comerciais.
·

a

18 Susnik , B. - ibídem: 18.
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··As relacoes pacíficas com os brasileiros favoreciam certo desen volvi mento de algumas indústrias com finalidade de troca: ceram ica. tecidos de algodao e la, etc. Estes elementos culturais adquirira m assim. um novo valor, já que antes obedeciam somente ao padrao de uso imediato e de necessidade cerimonial; os Caduveo demonstraram ser bons discípulos de seus mestres-vassalos GuanáAruaque" ''l.
Indubitavelmente, a expansao Mbayá no século XVII foi a principal responsável pelo rornpimento da estabilidade dos .agricultores
Chané/ Aruaque. Par~ sobre\'.iyer aceitaram a vassalagem, conservando entretanto a autonomía de suas comunidades (.. peti") e mantendo seus padroes socioestruturais. Quando seus .. senhores" (.. oquilidi") tornaram-se eqüestres, iniciaram suas incursoes na parte
oriental do Chaco, intensificando contatos com as comunidades
dominadas das quais retiravam, por vezes, vassalos (.. niyolola") especialistas em tecelagem e ceramica para satisfazer su as crescentes
e~igencias :".
A sujeicao sociopolítica, dos Guaná/ Chané se bem que assumisse caráter de subord.i nacao retributiva, produziu novos aspectos
na cultura M bayá: obtencao fácil dos bens de subsistencia; novas
formas de estratificacao etnossocial; afirmacao da dominancia étnica e guerreira~ certo impacto etnobiológico decorrente do intercasamento dos chefes e guerreiros Mbayá com mulheres Chané.
Um dos melhores exemplos da ''cnaneizacao" Mbayá ocorreu
entre os Cadiguegodi (Caduveo-Mbayá-Guaicuru) que se tornaram
excelentes ceramistas e tecedores. . Lévi-Strauss em sua descricao
dos Caduveo afir_m a que Hhomens .e mulheres nobres se divertiam
nos torneios; estavam desobrigados dos trabalhos subalternos por
urna populacao instalada anteriormente, diferente pela língua e
pela cuitura, os G uaná. Esses Guaná cultivavam a terra e pagavam
um tributo de produtos agrícolas aos senhores Mbayá em troca de

\

19 Segundo dados da Diretoria de Cuyabá, havia, em 1848, 550 Caduveo no Paraguai e 800 no Brasil. (citado por Susnik, B. - ..Classificación de las poblaciones
indigenas del arca chaqueña". op. cit.: 20).
20 Susnik, B. - ..Classificación de las poblaciones indígenas del arca chaqucña". op.
cit.: ~8.
·
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sua protecao, isto é, para preservá-los da pilhagem e das depredacoes exercidas pelos bandos de cavaleiros armados .... Os homens
sao escultores e as mulheres pintoras. Os homens modelavam na
madeira dura e azulada do guáiaco. os cornos do zebu que lhes servem .de xícaras, com figuras de homens, de emas e de cavalos; e desenhavam, as vezes, mas sempre para representar folhagens, seres
humanos ou animais. As mulheres sao reservadas a decora~ao da
ceramica, e das peles e as pinturas corporais, nas quais alguma~ delas sao peritas incontestáveis. ( ... ) Estavam organizados em castas:
no topo da escala social, os· nobres. ( ... ) Vinham em seguida os
guerreiros, entre os quais os melhores eram admitidos, depois de
iniciacao, numa confraria que dava direito ao uso de nomes especiais e ao emprego de urna língua artific'ial, formada pela adj_u ncao
de um sufixo a cada palavra, como em certas gírias. Os escravos
chamacoco, ou de outra origem e os servos guaná constituíam a
plebe, ainda que estes últimos~tivessem adotado, para suas necessidades próprias, urna divisao em tres ca.s tas, imitadas de seus senhores" ~'.
Os M bayá nao mantinham identicas relacoes com os Chané/
Guaná embora as baseassem no padrao .. niyolola-vassalo". Alguns
grupos se tornavam prestadores de· servicos em troca de prote~ao e,
por isso. conservaram a orientacao aruaque básica .de grupos agricultores enquanto outros, como os Terena, tornando-se eqüestres,
n1anifestaram diferencas socioculturais consid~ráveis, estendendo
o modelo de .. dominacao" a outros grupos.
O primeiro grupo vassalo foi o dos Layana. Em seu habitai
cl:laquenho tinham conflitos constantes com outros grupos Chané,
como os Echoliladi/Chavaraná e Quainoconas/Equiniquinao, motivados pelo rapto de mulheres, prática a que recorriam regularmente. Os Layana eram, de todos os Chané, o grupo mais sedentá-:
ri·o e ·o que mais desen volve u práticas de cultivo regular. No século
XVI 11, empreenderam várias tentativas no sentido de livrar-se da
vassalagem Mbayá buscando protecao nas missoes. No entanto. a
vicinidade M bayá, principalmente dos Caduveo, prejudicou essa
21 Levi -Strauss, Claude - Tristes trópicos. Tradu~ao de Wilson Martins. Sao Paulo,

Anhembi, 1957: 188-191.
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pretensao, pois os Caduveo assaltavam periodicamente ·as plantacoes Layana, impossibilitando sua efetiva independencia.
As solicitacoes Guaná de ajuda e propostas de urna missaocolónia forado contato Mbayá nao foram atendidas, abrigando-os
a sucessivos deslocamentos que, por vezes, acarretavam lutas internas no grupo. Com isto, foi-se acentuando cada vez mais o processo
de fracionamento comunal e, já no século X IX, .. os restantes La yana imitam o exemplo Mbayá, transladando-se e formando tres ou
quatro '"peti" (comunidades) no Brasil" 22 •
A parcialidade Chavaraná-Echoaladi dividia-se em dois grandes "pueblos". Diferentemente dos Layana, eram respeitados pelos Mbayá, talvez por sua fama guerreira, mantendo l?oas relacoes
de vassalagem expressas inclusive através de unioes matrimoniais
entre os dois grupos. "Essa diferenca entre o padrao comportamental Echoaladi e Layana, nao é mais que o reflexo do dualismo próprio dos Aruaque e, também dos Tupi-Guaraní , grupos guerreiros-agrícolas em formacao complexa ao lado de comunidades
agrícolas já formadas" 23• Os contatos dos Echoaladi com os demais G uaná se diferenciavam. Com os grupos que hostilizavam, a
regra era a de incorporá-los social e economicamente, confirmando
a prática expansionista aruaque, representada na tradic;ao sociomitológica em que a "irma" mítica tratava da horta e seus "dois irmaos" viviam errantes. Isto justificava as incursoes para o rapto de
mulheres, reforcando o ethos tribal inclusivista e dinamico, que se
chocava com os interesses Mbayá e com os propósitos colonialistas
espanhóis.
No século XVIII (1797), as relacaes de vassalagem comos Mbayá
chegam ao fim, e os Echoaladi tentam fixar-se, enfrentando porém
grandes dificuldades que os levaram a rápida desintegracao. No
principio do século XIX, seus remanescentes penetram no Brasil for·
mando dois aldeamentos próximos a Albuquerque.
Os Terena conhecidos pelos nomes gerais de Terena, Eterena, e
pelas corruptelas Mbayá, Etelena, ou Thelenoes viviam em dois
\

grandes aldeamentos denominados pelos M bayá Alomegodigi e
Nagatag-Egódigi, localizados entre os paralelos 2()9 219. Iniciaram ·
deslocament.os para o sul, ocupaqdo territórios abandonados pelos
Layana e Chavaraná. Seu. módulo cultural no século XVIII caracteriza-se por urna mistura de elementos Chané-Aruaque próprios e
M bayá/ G uaicuru. Continuavam a ser cultivadores como ethos de
heróis culturais gemeos e sua irma mítica, horticultora. Praticavam
? mecanismo regulador das metades endogamicas e cerimon.iais,
nao se tratando de um princípio segregativo, mas distributivo., principalmente em ocasioes que envolvessem o controle da aglomeracao ou da desordem potencial nas relacoes intergrupais. As metades, .. sukirikiono" e .. shumono", proce.d iam do mesmo tronco, de ·
"Yuriko-yuwakai" (herói civilizador que tirou os Terena doJundo
da Terra), irmao da horticultora e essa dualidade implicava nvalidade e etiqueta provocativas 24 •
'

'

Diferentemente dos Layana e Chavaraná, tornaram-se eqüestres, sem desviar sua orienta<;ao agrícola. Excetuando-se os meses
de marco/ abril (meses do palmito), a auto-subsistencia TereRa d~
pendia, de maio a agosto, da pesca, dos produtos cultivados e aproyisionados (trigo, mandioca, batata-doce, principalmente); de novembro a fevereiro, do aproveitamento de todos os recursos naturais chaquenhos (alfarroba, frutos diversos). Os cultivos regulares
se iniciavam, via de regra, nos meses de chuva. setembro ou outubro.
A falta de bracos, comum a todos os Chané/ Aruaque, fazia
com que os Terena se lancassem sobre outros grupos, a fim de aumentar numericamente suas comunidades. A adocao do cavalo,
nesse caso, prendeu-se mais a possibilidade de obten~ao e incorpora<;ao de grupos etnicamente diferenciados do que ao exercício de
atividades guerreiras propriamente ditas, podendo-se afirmar que a
expansao Ter~na, foi essencialmente colonizadora e nao guerreiroaquisitiva.
Suas incursóes eqüestres se dirigiam preferentemente para as
terras ocidentais habitadas peÍos grupos Zamuco/ Chamacoco .e

22 s.usnik . B. - "Classificación de las poblaciones indígenas del arca chaqueña". op.
Cit. :

90.

23 s .usnik , B. - "Classificación de las poblaciones indígenas del arca chaqueña". op.
Cit.:
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24 Susnik, B. - El indio colonial del Paraguay. El Chaq4eño: Guaycurúes. y chanésarawak . Museo Etnográfico "Andres Barbero". Assunción, Paraguay, 1971 : 149.
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M askoy, nao estando excluída a possib1'Jidade de coparticipacao
nos ataques M bayá, principalmente na margem oriental do rio P~
raguai . Talvez pelo fato de serem eqüestres, suas relacoes com os
"dominadores" eram mais de aliados subordinados do que vassalos
plenos.
Susnik considera a possibilidade dos Terena pertencerem a
urna nucleacao aruaque diferente dos Chané do Sul - Layana e
Chavaraná - pelo fato de terem desenvolvido urna sociedade fortemente estratificada, ainda que esse fenómeno representasse urna
concretizacao de tendencias chané 2 ~ .
O fato é que, estimulados ou nao pelos M bayá, estenderam seu
modelo da ••dominacao" a outros grupos, integrando-os e assimilando-os.
A estrutura social terena compunha-se de quatro estratos: chefes (unati): comuns-(whaere-shane): guerreiros (shuna-asheti) e cativos (kauti). Os .. unati" eram geralmente os chefes das metades
juntamente com suas familias: os .. whaere-shane", comuns, essencialmente trabalhadores, cultivadores e gente de servicos; desse estrato era recrutada a mao-de-obra para os .. oquilidi" mbayá. Nem
sempre eram etnicamente homogeneas por conterem os contingentes incorporados pela acao expansionista aruaque. Nao existía permeabilidade entre os .. Unati" e ··whaere-Shane". O estrato .. Shuna-asheti", de guerreiros e seus parentes, parecia também incluir
capitaes menores e, mesmo, chefes de casas comunais. Finalmente,
os cativos, obtidos nas capturas, nem sempre aproveitados nos trabalhos agrícolas por serem oriundos de grupos ca~adores/ coleto
res, representavam mais urna fonte de prestígio político do que propriamente económic~, principalmente frente aos grupos MbayáGuaicuru.
Embora a estrutura social se regesse por dois principios bási:
cos: o horizontal, integrativo e aberto e o vertical, rígido e restritivo, marcados pela endogamia dos chefes e por tendencias endogamicas dos guerreiros e comuns, a rigidez vertical foi rompida pelo
estrato dos guerreiros pois a ele podiam ascender tanto o cativo
como o comum.

25 Susnik . B. - El indio colonial del Paraguay. op. cit.: 142-143.
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O fato do cativo e do conium virem a ser guerreiros e serem,
assim, socialmente ··chaneizados" faz supor que os ··shuna-asheti"
representavam um mecanisrr10 de identificacao etnossocial de integracao de grupos e camadas de ofigens tribais por vezes diferentes.
Aliás, a origem do .. shuna-asheti" nao constituía obstáculo para as
unioes matrimoniais com mulheres de outros estratos, pois os filhos
título de guerreiros e as maes, quanto a
seguiam os país quanto
mctade.
.
Ainda que os "shuna-asheti" fossem caracterizados pelas diferencia((ao étnica e social, sua identificacao enquanto estrato se tornou
maior principalmente após o rompimento da subordinacao aos ·
Mbayá/ Guaicuru, quando a orientacao socioeconó~ica 1erena
passou a girar em torno de seus próprios líderes guerre1ros, e o poder dos chefes das metades assumiu importancia residual. Nesse
sehúdo, achamos mais adequado ·considerar os ··shuna-ashet.i"
co mo um est.rato distinto dos demais ~· portanto, a estrutura soctél.1
terena como quadripartida de ·acordo com as interpreta~oes de
Oberg ! Silva !• e Susnik 2x contrárias ade Oliveira qu~ as.classific.a
como " destituidas de fundamento, u ma vez que o~ pnme1ros (referencia aos chefes/ unati), como os segundos (referencia aos con1uns/ whaere) e ainda os Kauti poderiam tornar-se um xuna-xati,
• •
•
desde que matassem um 1n1m1go
na guerra ' ' 29 .
Essas características estru~urais parecem nao ter tido condic;óes de continuidade, na medida em que o ava·nc;o colonialista nos
séculos XVIII e XIX tornava cada vez mais instável o nicho ecológico dos Terena, desarticulando os grupos locais, intensificando novos deslocamtntos, abrigando a que pedissem protecao como garantía de sua sobrevivencia enquanto grupo. Susnik ·sintetiza bem
esta instabilidade afirmando que "quando os Mbayás fizeram pacto de amizade comos espanhóis, os Terena pediram ao P. Sanchez
Labrador o envio de missionários, mas resistiram a qualquer inten-

ªº
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26 Oberg. Ka lervo - The terena and caduveo of southern Mat ~ Grosso. Brazil.
Washingto n. U nited Sta tes Government printing office, 1949.:, 28-2~.
27 Silva. Fernando Altenfelder - "M udanca Cultural dos Terena . Revista do Museu Pa ul ista. N . S .. vol. 111. Sao Paulo. 1949: 278. ,
28 Susnik . B. - El indio colonial del Paraguay. op. cit.: 149-150.
29 Oliveira. Roberto Cardoso de - Urbanizacao e Triba lismo Rio, Zahar, 1968: 28.
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de traslado tendo certa consciencia de .. loca is". Ao cstrcitar-se
seu ambiente de mobilidade e tornarem-se insegurps scus culti vos.
os Terena buscaram novamente alian~a com os espanhóis ( ... )
( 1790). O grupo Terena que solicitou protecao paraguaia localizouse perto de Concepción. mas foi exterminado pelos .. criollos .. no
principio do século XIX. Outro grupo Terena se deslocou para o
norte. junto com seus amigos. os Equinikinao: a migraGao final dos
Tereno-Ethelena para o Brasil iniciou-se em 1845. segundo as noticias de Castdnau, coincidindo com o movimento dos CaduveosM bayá para Miranda. Os Terenos sao hoje os únicos sobrcviventes
dos antigos· Chané/ Guaná/ Aruaque"
i ..

Sobre a situacao Terena no Brasil. Susnik afirma que ··os Terena emigrantes localizara1n·se perto de Miranda; as atas de Cuiabá
de 1848 citam um total de 2000 almas; Castelriau estima que nas
quatro aldeias Terena haveria urnas 3000 almas". "1
O relatório do diretor-geral dos indios da Província de MatoG rosso, Joaquim Alves Ferreira, no mesmo ano informa: ··os escritos que tratam da Corografia desta Provincia fazem mencao de
mais ou menos 70 nacoes aborígenes; é porém de advertir que algumas deixaram de existir e delas só resta o nome conservado pela tradiGao: outras 111 uito vistas e noticiadas em épocas mais ou menos remotas por viajeiros e bandeirantes sao presentemente desconhecidas e habitavam os sertoes que nunca foram ou que deixaram de ser
por nós trilhados" -'~. Essas na~oes acham-se reduzidas a 33 sendo
que a nacao Guaná compoe-se de 4 tribos: os Guaná- 200 índiosque vivem em Albuquerque e nas imediacoes da cidade de Cuiabá;
os Kinikinaos - 1.000 - que vivem em Mato Grande próximo a Alhuquerque e Miranda: Terena - 2.000 - e Laiana - 300 em Miranda exclusivamente.

\

30 Susnik. B. - "Classificación de las poblaciones indigenas del a rea chaqueña ·•. op .
1..:it.: 9J .
J I Susnik. B. - El indio colonial del Paraguay. op. cit.: 163.
32 Fcrrcira. Joaquim Alves. Relatório do Diretor Geral dos Indios da Provincia de
C uiahú ao ministro e secretário do Estado dos negócios do lmpério. 1848 (Sec~ao
de Manuscri tos da Biblioteca Nacionaf do Rio de Janeiro).
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Alves ferreira. assim descrevia os Guaná: '"as quatro tribos
que cotnpo~m esta na~ao pouco ou nada diferem entre si quanto ao
1nodo de existencia. Seus costumes sao mansos. pacíficos e hospitalciros. vivctn reunidos em aldeias mais ou menos populosas e muitos deles se ajustam para servicos de toda expécie em diversos pontos da Provincia e normalmente para a navegacao fluvial. Sustentan1-se de ca~a . pesca, mas principalmente da carne de vaca e dos
produtos de sua lavoura. Cultivam milho. mandioca, arroz, feijao,
hatata. hortali~as e igu.u lmente todos os generos de agricultura do
país. Suas colheitas nao só chegam para o seu consumo, como que
lhcs resta utn excedente que vendem a dinheiro ou permutam por
diversas fazendas. ferramenta, aguar.dente. pólvora, chumbo e
quinquilharia. Fiam, tecem e tingem algodao e la, do·que fazem ótimas redes. panos. cintas e suspensórios. Quase todos entendem e
falam o nosso idioma e estao em e~tado de se curar de sua educa~ao
intelectual e religiosa" .i.'. ' ~
De seu ··convívio com os Terenas", em 1866, Taunay afirma.:
"O Terena é agíl e ativo: o seu todo exprime mobilidade: gente
de inteligencia astuciosa propende para o mal. Aceita com dificuldades as nossas idéias e conserva arraigados os usos e tradícoes de
sua raca. gracas talvez a um espirito mais firme de liberdade. ( ... )A
dcsconfianca se lhes transluz nos olhares inquietos, vivos, a dobrez ·
dos gestos. Esconde com gosto os sentimentos que o agitam; fala
com volubilidade, usando seu idioma sempre .que pode, e manifestando o aborrecimento por se expressar em portuguez. No Distrito
de Miranda. formavam os Terena a maior parte da populacao autóctone: as suas aldeias estavam situadas no Naxedade. a seis léguas
1
da vi la de M iranda; no lpegue, a sete e meia; na Cachoeirinha, e em
outro lugar a tres léguas, constituindo um aldeamento chamado
Grande, além de outros pequenos centros. Tres a quatro mil individuos viviam nestes diversos pontos" 34 •
Essas descricoes, por vezes demasiado morfológicas. nao fornecem muitos detalhes a respeito da natureza das relacoes que esses
grupos. desenvolviam com ·a sociedade nacional.
33 Fcrrcira. Joaquim Alves - Relatório citado
J4 Taunay. Affonso de E. (Visconde de Taunay) - Entre os nossos indios. Sao Paulo, Cia. Melhoramentos. 1931: 17-20.
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pelo Baixo Paraguai. Sao descritos como que se totalmente assimila<los" '".

1

Moreira Neto · <. baseado num relatório do diretor geral dos
Indios. em 1862, afirma que .. a acao indigenista em Mato Grosso
concentrou-se na fundacao e desenvol vimento de suas aldeias indígenas. a do 80111 Conselho, de índios Kinikinao. soba direcao do
ca puchinho Fr. Angelo de Caramónico e a aldeia de Miranda, de
índios Laiana e Terena. colocada soba direcao de Frei Mariano de
Bagnaia. Por falta de verbas. o governo provincial vi u-se obrigado
a suspender algun1as obras essenciais ao desenvolvimento da aldeia
do 80111 C onselho. A pesar de situar-se em lugar po uco a pro priado
e carente de recursos, e das dificuldades já apontadas anteriormente. o [)iretor Geral dos Índios afirn1a que o aldeamento vem, no
caso especial. cun1prindo suas finalidades, pois ..já se nota algu1·.1
desenvolvin1ento intelectual nos índios Kinikin aos. de que se compoe ..... Esse progres.s o é definido segundo os padroes típicos da
política indigenista do Império. isto é. de acordo como grau de suhordinac;üo ou vinculac;ao do indio
sociedade regi onal
qua)
presta servic;os: .. estes índios, de excelente índole, j á prestam a sociedade diversos servic;os como camaradas das fazendas de cultura e
cri ac;ao. e como remadores das canoas empregadas na n avegacao
entre os portos do Baixo Paraguai e desta capital."
A a ldeia de Miranda nao tem progredido. M uitos indios foram
at raídos e tenla-se agora incorporar outros que existem dispersos
nas viz inhanc;as da Vi la de Miranda. Sao referidos planos para a
n1clhoria das condicoes da aldeia .. cuja prosperidade muito deve interessar a todo o Município, porque os Terenas e La ianas que nela
habitan1 nao só prestam-se aos mesmos tra~alhos que os de Bom
Conselho. mas ainda abastecem a Vila de generos alimentícios que
cultivarn".
O rel a tóri o de 1862 f ornece informacoes sobre alguns dos mais
importantes grupos indígenas da Província: .. Os Guanás sao poucos. aldcados além do Rio Cuiabá, nas vizinhancas do porto da cidade, e prestam servicos como embarcadicos nas canoas que viajam
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3:' ~ton.:ira Neto. Carl os d e Araújo - A política in digenista brasileira durnnte o século XIX. Tese de doutoramento apresentada a Cade1ra de Antropologia. da IT( L
Je R io Claro . Rio C laro. 1971 : 150-152.
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Essas referencias m.ostram que a ideologia do indigenismo no
século XIX se explicitava pela .. integracao" e que ela deveria ser conseguida n1esmo que a hostilidade, a revolta e a agressao das popula<;ocs indígenas fossem contidas for~a. As próprias recomendac;oes
do M inistério da Agricultura aos governadores das provincias pern1itiam urna certa margem de autonomia para o tratamento a ser
dado aos indios ... Ern muitas o utras decisoes do mesmo M inistério·,
ao qual incumbia a orientac;ao geral dos negócios indígenas. as expedi~óes arinadas contra indios, mesmo de particulares (bandeiras)
sao toleradas. autorizadas ou mesmo incentivadas diretamepte por
su bsidios <leste órgao ministerial. Entre muitos exemplos que poderian1 ser citados. basta a referencia a decisao do M inistério da Agricu ltura . que pos adisposicao.da Província de Santa Catarina a verba <le 500$000 reís para a "repressao aos selvagens''. quantia usada
para .. reunir gente suficiente para garantir a populac;ao de novos
assa ltos dos selvagens" .l 7 .
.
En1 1862, o total dos grupos tribais assistidos perfazia 24.000
i r~<lios: a populac;ao escrava . 6.000 e a livre 35.000. Esses índices
cria,·an1 pro hlc1nas permanentes de car.e ncia de for~a de trabalho
para o d1.!scnvolvin1ento da .Provincia acrescidos pela dificuldade de
assi111ila1_:C10 <los contingentes indígenas.
/\ ci ta<;ao de Moreira Neto do relatório de Albino de Carvalho. presidente da Provincia em 1863, dá um quadro bem realista
Ol) prnhll.!n1a: "O n ú111ero já muito limitado dos escravos tende a dirninuir rapidarnente. Os nascimentos estao longe de compensarem
os óbitos e as alforrias. É de supor-se que dentro de nao muitas de/cnas de anos estará extinta a escravatura. Nao há muito que esperar dos indios. As diversas tribos de Guanás que habitam os distritos de Miranda e A lbuquerque já nos prestam valiosos servic;os e viven do. co1110 vive1n, entre nós é de presumir-se que as novas geracoes serao m~is prestáveis. e nao tardarao a fundir-se na massa da nossa populacao. ( ... ) Nao partilho as e·s peranc;as que se fµn-

.

36

.n

~ 1 ~>reí ra

Neto. C. A. - o p. cit.: 151.
Moreira Net~>. C. A. - op. cit.: 156.

43

dam na vinda de colonos dos países transatlanticos. Persuado-me
de que, em quanto esses homens tiveram possibilidade de estabelecer-se no litoral do lmpério, ou das provincias Argentinas, nao hao
de vira Mato Grosso, ainda quando estivesse aquí tudo preparado
para recebe-los" ~" .
A invasao paraguaia, no sul do Mato Grosso, em 1865, iria intensificar o aliciamento das populacoes indígenas, por parte das autoridades brasileiras. A defesa das fronteiras, a seguranca nacional
passam a adquirir notável proeminencia ... A necessidade de defender as fronteiras implicava, numa regiao parcamente povoada e
onde o índio representava urna forca de trabalho essencial, no aceleramento dos contatos com populacoes indígenas arredias ou mesmo hostis, com vistas a sua eventual utilizacaQ no conllito ou, pelo
meno~;, sua neutralizacao como elemento útil as forcas invaso- .
ras" w.
Embora o fim da guerra nao ténha imprimido grandes modificacoes na situacao indígena da Provincia, novas frentes económicas
expansionistas - principalmente a extrativista da Amazonia - reativavam o aliciamento da mao-de~obra indígena e a repressao contra
os grupos hostis remanescentes. Moreira Neto cita relatório no qual
Francisco José Cardoso Jr., presidente da Provincia durante os
anos de 1871 /72, afirma va: ..O Servico coma dire~ao dos indios, na ·
Provincia, nao é o que a lei quer que .seja e muito conviria que fosse.
Limita-se ao mero servico de distribuicao de brindes a indios que
nos procuram na capital, por já estarem a isto avezados, e estes, é
mister dize-lo, tem quase que abdicado os antigos hábitos selvagens. A maior necessidade que há na Provincia, no sentido de catequisar os indios. é a de missionários. Com eles, estou convencido de
que as coisas mudariam de faze, convergindo ao gremio da civilizacao urna grande parte das familias errantes. Lucraría entao a lavoura que definha a falta de bracos úteis
trabalho" 4<\

ªº

No mesmo ano a Diretoria Geral dos Indios de Mato Grosso
procedeu a um levantamento dos grupos indígenas da Provincia

onde cstimava em trinta o número das .. famílias selvagens". A respeito dos Ouaná, as informacoes sao as seguintes: .. As familias
oriundas dessa tribo pouco diferem entre si no modo de viver. Sao
pacíficas e hospitaleiras.. O Guaná facilmente contrata-se a toda a
sorte de servico, mórmente para a navegacao fluvial em alguns pontos da Provincia. Sustentam-se além da caca e da pesca, da carne de
vaca e dos produtos dos cereais que cultivam. Sua agricultura é bastante desenvolvida e plantam milho. mandioca, arroz, feijao, ·cana,
batatas, etc. e produzem também farinha de mandioca. Antes da invasao paraguaia, sua producao agrícola nao só era usada para 'a
subsistencia do grupo como, também, vendiam o excedente ou o
pcrmutavam por tecidos, instrumentos. de trabalho, aguardente. ar~
mas de fogo, etc. Criavam gado vacum e ca valar. Fiam, tecem e tingcm o algodao e fabricam redes, panos, cintos, etc. Quase todos entcn.dcm e falam a língua nacional. Existiam duas aldeias de grupos
(iuaná que conservaram esta designacao tribal. O grupo de Albuqucrque praticamente desapareceu, pois os paraguaios os conduziram para Assuncao onde morreu a maior parte. Os Kinikinao:
Grupo G uaná. Os remanescentes •.muito diminuidos por efeito -da
invasao paraguaia, estao hoje dispersados por Albuquerque e Miranda. É impreciso o cálculo de seu número antes desta invasao,
porém diz o rela~ório que seria mais de 1000. Seu diretor em Albu- .
querque, Fr. Angelo de Caramonico, foi aprisionado e morto pelos
paraguaios. Além de a agricultura de cana, arroz, feijao e milho, dedicam-se a caca e a pesca e, principalmente ao' aluguel de seus servicos a.agricultores, criadores e a navegacao fluvial. Foi um dos grupos mais afetados pela guerra: a maior parte foi levada a Assuncao,
de onde poucos voltaram; os Terena; A informacao se resume em
dizer (jUe se trata do grupo Guaná e localizado em Miranda. Os
La.ianas: também Guaná, de Miranda'' 4 1•
Pelo referido relatório, os Guaná, Kinikinao, Laiana e Terena
estavam compreendidos entre ºos que nao se furtam
exame e a
observacao", pois os indios eram agrupados em outras duas catego·
rias: .. os que vivem ainda rto estado quase de.primitiva independen-
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cía. rnas que. nao obstante mais ou menos relacionam-se com os
hornens civilizados" como os Pareci e os Caduveo, e .. os que fogen1 de qualquer contato com a gente de costumes diferentes dos
seus e nao se mostram propensos a mudar de vida" como os Coroado. Cajabi. Nambiquara, dentre outros.
Torna-se óbvio que a ac;ao indigenista tinha que se revelar de
niuitas formas tendo em vista a heterogeneidade dos vários grupos
e sua conseqüente integrac;ao, assim como a vasta extensao territo-rial da Provincia. O reelatório de Joao José Pedrosa, presidente da
Provincia. em 1878, citado por Moreira Neto diz: "Mas, como
atrair as correntes da imigrac;ao, quando a distancia, a falta de seguranc;a para os colonos, entre tantas hordas de indios bravíos,
apresentam-se como barreiras invencíveis para traze-los até aquí? A
experiencia tem convencido o Governo mesmo em relacao a outras
Provincias mais próximas do litoral, e portanto, dos centros da imigrac;ao estrangeira. de que os colonos enganjados nao dao resultados que compensem as enormes despesas que impoem ao Estado.
( ... ) O que cumpre-nos, conseguintemente, é remover primeiro os
obstáculos que se antepoem. Suprima-se a distancia, catequise-se o
selvagem menos bravío, e afugente-se o mais indomável, se tanto
for preciso. e a colonizacao expontanea, única, proficua, virá com
seus bracos e capitais transformar essa terra ainda desterro num
Eden do Brasil. Nao vejo outro meio de progresso e engrandecimento para esta Provincia. Quanto a catequese, julgo que a única
medida a adotar-se para realizá-Ia consiste na criac;ao de muitas colonias militares nas proximidades dos lugares por onde vagueiam os
selvagens, de modo que essas colonias tornem-se centros de atrac;ao
e aldeamento dos mesmos. Servirao entao de missionários os capelaes que já nesse intuito se enviem para as mesmas colonias recebendo estas urna organizacao apropriada ao fim indicado" "2 •
Em alguns casos, os próprios índios eram solicitados a cooperar em trabalhos "civilizadores" de grupos hostis, como o que ocorreu com o capitao dos.Terena, Alexandre Bueno, em 1877, junto
aos Bororo/ Coroado. Moreira Neto afirma que "a escolha desses

'

.. auxiliares" indígenas nos esfon;os oficiais de atracao ou de pacificacao de grupos arredios ou hostis, é feita ao sabor dos acontecimentos, sem ao menos, o cuidado elementar de escolher grupos
mais o u menos assemelhados, cultural e linguisticamente, aos
índios que serao objeto de esforc;o. ( ... ) O insucesso, ocorrido no
caso dos Coroado. prende-se ao fato que o grupo "pacificador" é
Terena, isto é, Aruak, enquanto o grupo a ser pacificado é Bororo.
Naturalmente, nenhum entendimento ou afinidade existía entre os
dois grupos indígenas, e a possibilidade de comunicac;áo entre eles
estava limitada a eventual e pouco provável utilizacao comum, pelos dois grupos, da lingua nacional" 41 •
É interessante notar que os Aruaque, em todos os relatórios ci~
tados, aparecem como "civilizadores'\ "pacificadores", agricultores, teceloes, elementos que prestam .. valiosos trabalhos"; .. contrata.m-se a toda sorte de servi~os" e saC1 referid9s a urna série de outro.s estereótipos, que reforc;am expectativas da ·sociedade regional
em r~la~ao a esses grupos. se}a para abrir estradas, derrubar matas,
ou construir fazendas.
Galvao a eles se reporta afirmando que .. sao comuns os estereótipos do Aruaque como .. civilizador", hábil ceramista .. tecelao e.
agricultor" H.
Heaurepaire-Rohan. em · suas ••considera~oes" enfatiza as características ..dóceis" e Hpacíficas" dos Chané/ Aruaque: "Esta na- .
~ao, que se divide em Guanás, Kinikináus, Laianas e Terenas, compoe-se de gente notável por sua índole pacífica, por su.a disposic;ao a
vida social. por sua amável generosidade e, mais que tudo, por seu
aferrado amor ao trabalho. Sao elles que abastecem o Baixé>Paraguay de farinha. milho, arroz, assucar. fructas, hortali~as, toucinho, aves; e se entregao tambem ao fabrico de redes. toalhas e outros tecidos, a prepara~ao de couros. ao córte de madeiras, e aos
mais penosos trabalhos para sustentar suas familias, objeto de sua
· constante sollicitude. E. nao obstante tao appreciaveis qualidades,
, vivem aquelles povos entregues a seus proprios recursos, e nao conhecem da nossa civiliza~ao. senao o que ella tem de verdadeira-
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mente oneroso. Sem directores que se encarreguem da sua educac;ao, que os pon hao ao abrigo da injusti~a. no comercio e nas artes.
que os organizem enfim militarmente, como convém á sua propria
defesa e á da nossa fronteira parecem mais urna excrescencia da sociedade do que urna parte integrante da na~ao brasileira" •s.
Baseado no desenvolvimento Aruaque frente a outros grupos.
Beaurepaire-Rohan sugere a criacao de "Departamentos". onde esses índios pudessem ser alojados. ressaltando a contribuicao "positiva" que dariam a sociedade regional: "Se tem. portanto, o estado
de despender alguma soma em beneficio do Baixo-Paraguay, conviria antes applicá-la ao seu melhoramento moral do que construc- ..
c;ao de inuteis muralhas. Nesta accao, tao patriotica, quanto humana e política, nao encontrará o governo difficuldad~s que o fac;ao
recuar. Clima salubre, terrenos ferteis, boas pastarías, muita caca.
peixe e f ructas. bellas madeiras, minas de pedra calcarea em Corembá, de ferro magnetico no Morro-Grande, de salgema a cada passo.
sao o u tras tantas garantías, em prol do projecto, que ti ver por fim
opulentar aquella parte da provincia de Matto-Grosso. E, sobre estas vantagens physicas, ternos ainda a de se poder ali fundar grandes povoacoes, sem irmos a remotos climas recrutar colonos, que,
attrahidos por promessas, que. nem sempre, se cumprem a seu contento, trazem comsigo o presagio da decadencia, e com ella o discredito da empresa. Basta que o governo, no caso proposto, estenda
seu braco protector sobre as quinze aldeas de aborígenes, que. de ha
muito, ali vivem mansos, mormente os que pertencem á nacao dos
Chanés .... Nao é tanto no interesse dos aborígenes que fallo: o preconceito existente contra a raca americana inutilisaria meus esforc;os; mas, como a protecao prestada a esses filhos primitivos do Brasil reverte toda a nosso favor, como ella contribuirá para tornar
inexpugnável a nossa fronteira, deos os nossos celeiros, povoados
os nossos desertos por homens que já substituem os escravos nos
trabalhos da agricultura, da navegacao e . das fábricas" 46 •
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Por outro lado. a hostilidade de outros grupos, como a dos Bororo-Coroado. possibilitava a exercício pleno ·de urria política oficial, já repressiva, essencialmente antiindígena. A criacao das
.. rondas volantes" foi urna tentativa do Governo Provincial para
tentar conter incursoes de ·indios. enquanto as colonias militares
nao fossem efetivamente cr.:adas. Mesmo essas organiza~ües de natureza paramilitar sornadas as próprias organiza~oes militares nao
surtiram o efeito desejado; o isolamento da Província. a ·ausencia de
redes de transporte e comunicacao pareciam, pelo menos aos olhos
dos dirigentes políticos, representar o maior empecilho a solucao
dos graves problemas que assolavam Mato Grosso.
Aliás. o estabelecimento de. redes de transporte regular consti- ·
tui condicao indispensável para acesso ao principal meio de produc;ao - a terra - e apropriacao de importantes recursos produtivos
como a caca. os minerais. assim como para a· difusao da economía
de mercado em territórios de economía natural, o que implica o
aniquilamento sistemático das estrut~ras sociais nao capitalistas
com as quais se defronta.
Duránte as últimas décadas do século XIX,.a situacao indígena
permaneceu praticamente inalterada. lntensificou-se a organizacao
das expedicües militares contra grupos hostis, procurando o governo provincial conciliar os interesses dos proprietários de terras com
a política indigenista de ••integracao", seja através da nomeacao de
prpprietários de terras para o cargo de. diretores de aldeias, seja
através da fundacao de colonias indígenas que, no entanto, apresentaram resultados inteiramente negatívos.
A alternativa para o trabalho missionário voltava a ser reativada pois este "se dedicava a extinguir os costumes bárbaros a que se
achavam aferrados aqueles selvagens que nenhum proveito intelectual podem tirar do contato com os soldados, mantendo com estes
familiaridade em que certamente nao colhem exemplos de pureza e
regularidade de conduta" 47 •
Embora essas palavras do último presidente da Provincia de
Mato Grosso, F. R. de Mello Rego, evidenciem o malogro da poli-

47 Moreira Neto. C. A. - op. cit.: 188.
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tica indigenista oficial. a situacao em Mato Grosso. particularmente a situacao Terena. só se alteraria realmente a partir de 1903/ 1904
con1 o inicio da construcao das linhas telegráficas pela Comissao
Rondon e da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil que ligaria Bauru
a Porto Esperanca. em 1905. Nessa época. a apropriacao. as vezes
violenta. dos meios de producao e das forcas de trabalho indígenas
intensifica-se e o indio é .. absorvido" compulsoriamente pela sociedade regional, ainda que se iniciem a concessao de terras, a demarca<;ao de reservas e a tutela do Estado, através da criacao do Servico de Protecao aos Indios. em 1910 .i•.

3. O Posto e seus habitantes

\

48 Nos anos de 1904/ l 905. gracas a Rondon foram demarcadas as quatro primeiras
reservas Terena em Mato Grosso. todas etas localizadas no municipio de Miranda: Cachoeirinha. Bananal/ lpegue e Lalima (povoada inicialmente por remanescent~s Guaicuru e que foram superados pelos migrantes Terena). A essas se seguiram: Reserva Francisco Horta. em 1917. localizada no municipio de Dourados (Kayoá-Guarani populacao majoritária: algumas familias Terena); Reserva
Capitao Vitorino. em 1922. no municipio de Nioaque (Terena); Reserva Moreira
Passarinho. em 1925. na área ¡uburbana do municipio de ~iranda (Terena)~ Reserva Buriti. em 1928, atualmente situada no municipio de Sidrolandia (Terena):
Reserva Limao Verde, sem data certa de demarcacao oficial (Terena, Paraguaios
e neobrasileiros).
.
Oliveira. R . C . de: op. cit.: 43-47.
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O Posta Indígena Araribá acha-se localizado no municipio de
Avaí. Sua sede dista aproximadamente 16 km de Avaí, 22 km de
Duartina e 41 km de Bauru. A área está circundada por propriedades particulares. tendo por limites: ao norte e leste, Fai:enda Laranjeiras, ao sul Fazenda Inhumas e Fazenda Barrocao; a oeste, igual~
mente, a fazenda Barrocao. O rio Batalha. o mais importante. passa nos fundos da área; é pequeno, porém de curso permanente.
A superficie total de 890 alqueires, segundo Alvaro Villas
Boas 1• inclui rocas dos índios, ro~as d~ particulares, área de sede
do Posto 1ndígena. áreas improdutivas e urna área arrendada para
pastagens. de 121 alqudres. O clima é temperado com mudan~as
bruscas na temperatura, estando ainda a regiao sujeita a secas e

Álvaro Villas Boas. encarregado da ajudancia Bauru, Estado de Sao Paulo.
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geadas. A maior parte do solo é tabatingoso. havendo terras barrentas a margem do Córrego Araribá; o relevo é muito pouco acentuad o. O rio Batalha, afluente do Tiete, passa pelos fundos da área
e o Córrego Araribá percorre quase toda sua extensao. ·
A criac;ao do Posto Indígena, segundo dados colhidos em jornais, da ta de 1911 . Regiao virgem, rica em madeira, encontra-se
hoje devastada e transformada em pastagem, restando apenas ponlas de nia tas que protegem as duas nascentes da área. Quanto a fauna. restam ainda animais de pequeno porte como tatus, lebres,
preás. capivaras, juritis, pombas do ar, gavioes e anus.
Segundo depoimento de Luiz Bueno Horta B~rbosa, Inspetor
do SPI em Sao Paulo e, a povoac;ao indígena Araribá. estabelecida en1 terras cedidas pelo Governo do Estado, funciona desde
191 1 com u ma populac;ao superior a 300 índios Guarani. Nimuendaj u · chegou a conhece-los em 1905 no oeste do Estado de Sao
Paulo, tendo com des vivido até 1907, em aldeia situada próxima
ao rio Batalha .
Urna das hordas Guarani mais numerosas, a dos Apopocuva,
situava-se, originalmente, na margem direita do baixo lguatemí, no
extremo s ul do Estado de Mato Grosso. "Nenhuma tradicao mais
con taque a horda tivesse estado, igual as outras, sobo domínio dos
Jesuitas, nos séculos XVII e XVIII. Entretanto, isto deve se supor, por
causa da vizinhanca imediata da sua regiao com missoes de Ontiveros e Guairá, assim como por causa de alguns vestigios quase apagados de um contato muito remoto com o cristianismo" 4 •
Em princípios do século XIX, comecou entre os Guarani daquela
zona um movimento religioso, até hoje ainda nao completamente
apagado: "Pagés inspirados por visoes e sonhos, apareceram como
profetas do próximo fim do mundo, juntaram em seu redor um nún1cro maior ou menor de adeptos e saíram com dancas rituais e cantos mágicos em busca da terra sem mal, que alguns julgavam situa1

\
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da. segundo a "tradicao. no Centro da Terra. a maioria, porém, no
leste. alé111 do n1ar. Sómente deste modo esperavam poder escapar a
destruicao ameacadora .. ~ .
Os primeiros que abandonaram sua terra, migrando para o leste. eram os vizinhos do sul dos Apopocuva, a horda dos Tañyguá,
que após várias Jutas com os colonos e mesmo com indios Karijó,
acabou. recebendo do Governo, em 1837. urna légua quadrada de
tcrra, no rio do Peixe e no rio ltariri .. Os Tañyguá, naquela ocasiao,
talvez tivessem cerca de 200 cabecas, mas, devido a epidemia e misturas di n1inuira1n rápidamente. Em 1877 a inda somavam 150 em
1XX5 són1ente 57 cabecas. Os brancos e mesticos se apossaram da
terra. e hoje se encontram no ltariry sómente 1ó indios. 9 dos qua is
Tañyguú de puro sangue. Por duas vezes recusaram aceitar as propostas do Governo. feitas por seu intermédio em 1912 e 1913 para
se mudarem para a reservac.ª~º dos Guarani no Araribú" ".
Outra horda Guaraní, - OGUAUÍV A - pouco tempo depois,
s~guiu as pistas dos Tañyguá paralisando-se na grande vía de comunica~ao de Sao Paulo/ Río Grande do Sul, na regiao de ltapetininga ...Os Oguauíva retiraram-se. entao. um pouco em dir~ao a
oeste entre os rios Taquary e ltararé. mantendo relacoes pacíficas
na Fazenda Pirituba, do Barao de Antonina, o qual pediu para eles
um missionário do Governo" 1 •
Segundo Nimuendaju, embora o Barao de Antonina houvesse
doado a ponla das terras entre os rios )tararé e Verde aos indios, os
documentos de doa~ao desapareceram e os Oguauíva, depois de dizimados por epidemias e por conflitos regionais, concordaram,
setembro de 1912, com a proposta apresentada pelo proprio Nimuendaj.u em 'se mudarem para a reserva dos Guaraní no Araribá.
Por volta de 1870, depois de numerosos bandos terem imitado
o exemplo dos Tañyguá e Oguauíva. o movimento cmigratório estendeu-se aos Apopocuva sob o comando do pagé Guyracambí.
Ambas as tentativas de avan~ar para o mar. lideradas pelo referido
pagé, viram-se barradas pelas autoridades brasileiras. "Vivia ele

em

~ Jornal do Comércio. 23/ 12/ 1914.

3 Un kd. Cu ~t .~ imuendaj u - As lendas da criacao e dest ruicao do mundo como
hase d a ~cltgia~ dos Ap~pocuva-Guarani. (Traducao de F . W . Sommer. datil.)
4 Unkcl. (urt N1muendaJ u - op. cit:: 5.
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durante certo ten1po. no J a tahy. onde abertamente fazia oposicao a
catequese do 111issionário Timotheu de Castelnuovo, que mais tarde
nioro u no Ri o das Cinzas onde cheguei a conhece-lo" x.
Depois da morte do pagé Guyracambí, grande parte do seu
bando separo u-se para volta r para o río Verde. Este novo bando
estava soba chefia de Honório Araguyraá, que morava até 1892 na
vizinhanca dos Oguauíva embora com estes nao se misturasse. Acusado pelos Ogua uíva de feiti<;aria teve que migrar seguindo com o
seu bando para o sertao de Bauru.
Vários b a ndos se u niram a eles, passando todos a serem inllucnciados pelo capuchinho Frei Sabino que pretendia fundar
urna colonia n a foz do rio Dourado no Tiete. As tentativas fracassa ram. o missionário acabou sendo retirado do seu p osto, e os
indi os. por fim, abandonaram o local.
De volta. s ubindo o Tiete e o Batalha. sofreram grandes redu~óes m otivadas pela febre palustre; o bando que retornou ao rio
Verde sucumbiu inteiramente, vitimado pela varíola, em 1900.
Araguyra á permaneceu algum tempo com seu bando - cerca
de 100 pessoas - nas fazendas da regia o do río Batalha fix a ndo-se,
por fin1 . no ribeirao do Lontra, afluente direto do río Feio. ainda
- tot a lme nte inexplorado.
Ao com e~arem as hostilidades comos C aingangue, os Guarani
fora m expulsos de suas sedes e fugiram para Bauru. Seguindo o
conselho de o ut ro mission á rio, voltaram ao rio Feio, de onde foram
abrigados a se retirar em 1902. Com a morte do cacique Araguyraá.
seu filho Jogu yroquy se deslocou novamente com sua gente. fundando nova aldeia na fo z do A vahy. no médio Batalha. Febre palustre. desinteri a . sarampo . associados a falhas de lideranca do cacique quase levara m o ba ndo a extincao. Em 1907, o que resta va do
bando. abandono u A vahy, principalmente devido a aproxima~ao da
estrada de ferro noroeste. Diz, ainda. Nimuendaju: "Finalmente
em 191 O conseguí a m uito custo, chama r a a tencao do SPI, ao
qu a l n aquela ocasiao eu próprio pertencia, sobre os meus irmaos da
trib o. por tod o o mundo a bandonados e caluniados. Gracas ao in\

X U nkc l. C un Nim ucndaju - o p. cit.: 8.
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tcressc hurnanitário e a compreencao, infelizmente raríssima no local competente, para as necessidades dos índi os, que encontrei no
in spctor dos indios de Sao Paulo, Sr. Horta Ba rbosa, o Araribá foi
decl a rado as ilo para o s numerosos restos espalhados da tribo Guarani . farmando hoje seu centro principal. A maioria dos indios desta tribo, h a bitando em Sao Paulo, assim como também grande número deles de Mato Grosso e Para ná, aceitaram as minhas propostas de mudanca para esta reservacao. nos anos de 1912 e 1913" 9 •
A estimativa de Nimuendaju 'º fixava a populacao do Araribá
em 200 Apopocuva, 100 Oguauiva e alguns Kayguá 11 •
Em 191 O. vários grupos Guarani achavam-se localizados em
Jacutinga. municipio de Bauru, em terras d a Fazenda de ltaporanga, em Piraju e nas proximidades de ltanhaem .
Depois de tomad as medidas mais urgentes no sentido de conter as grandes epidemias de .v.aríola e de impaludismo. com a criacao de um hospital em Migueí Calman e outro em ltanhaem, a lnspetoria do SPI "aplicou-se em crear para estes Guaranys urna situ aca o favorá vel para o seu desenvolvimento material e consequente melhoria moral" 12 •
Para isso. o Governo Estadual reservou as terras da Fazenda
do Araribá, abrangendo á rea de 800 alqueires de florestas virgens.
Pa ra lá. conduziram-se os indios de ltaporanga, Pirajú, Salto Grande e do municipio de Bauru. ~'A concentracao dos G uaranys no
Araribá comecada em meiados do ano passado deu os seguintes resultados: em dezembro tinham-se derrubado e plantado 200 alqueires de terra; existiam 700 porcos, mais de 800 galinhas; 35 cavalos e
muares; cabr~s. carneiros, e outras criacoes. Já tinham plantado

9 U nkel. Curt N imuendaju - op. cit.: 10.
10 U nkel. Curt N imuendaju - o p . cit.: 11.

11 De todos os bandos Guara ni os Apo pocuva. Ta nyguú. Oguauíva e provavelmente os Cheiru sao considerados o s G ua ra ni propriamente di tos cm o posicao aos
Avahuguá. Pa igua~ú. Yvytiguá. A vachiripú. que si'ío· reunidos so b o nome d e
· Kaig uá (Ca iuá ). c f. Unkel. C . N .: 11 - 12.
·
12 Ba rbosa. Luiz Bueno Horta - A paci fica~ao dos Caingangs paulistas. Rio de J aneiro . Jornal do Comércio . 1913. (Conferencia realizada no salao da Biblioteca
N acional em 19/ 11 / 191 3 pelo Sr. L. B. Horta Barbosa. inspetor do SPI em Sao
P:.iulo).
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mais de 200 arvores frutíferas. (... ) O regimem adotado na povoacao consiste em se dar aos indios absoluta garantía de propriedade
sobre todos os fructos de seus trabalhos. Das plantacoes que fazem
em suas rocas e de suas criacoes, elles dispoem inteira e livremente;
quando trabalham em servicos promovidos pela Inspetoria, o que
só fazem por livre vontade, sem a menor sombra de coaccao material
ou moral, recebem um jornal como qualquer trabalhador contratado,, 1.1 .
Afirma Horta Barbosa que os resultados obtidos pela acao do
SPI em pouco mais de um ano foram tao consideráveis que o
Araribá poderia ser transformado num Centro Agrícola de trabalhadores naci.ónais. HEste processo só depende de nao se descontinuar nem esmorecer a accao do Governo, de modo a ser possível o
estabelecimento definitivo do ensino das primeiras lettras, a creacao
do aprendizado prático de agricultura, dos officios de carpinteiro e
de ferreiro, bem como a introducao dos instrumentos próprios ao
aperfeicoamento da arte de tecelagem, a que sao muito dadas as
índias e para cujo desenvolvimento já se fez urna regular planta~ao
de algodao" 14 •
Em fins de 1916, pelo relatório de L. B. Horta Barbosa i.s a populacao· do Araribá compunha-se de 232 pessoas, - 73 homens, 79
mulheres. 40 meninos e 40 meninas - todos Guaraní exceto um habitante que pertencia A extinta tribo dos Oti.
Residiam na povoacao o encarregado geral e o responsávcl
pela farmácia com suas respectivas familias, além de duas outras
familias de trabalhadores nacionais e, ainda, um brasileiro casado
com urna G uarani, todos igualmente assistidos pela inspetoria.
As plantacoes de 1915 deram as scguintes colheitas em 1916:
600 sacos de milho; 120 sacos de farinha de mandioca; 186 sacos de
acúcar; 500 macos de rapadura; 100 sacos de arroz; 20 sacos de feijao; 24 arrobas de fumo. A renda total da venda dos produtos da la-

\

13 Barbosa, L. B. H. - op. cit.: 9.
14 Barbosa, L. B. H. - op. cit.: 10.
15 Barbosa, Luiz Bueno Horta - .. Rclat6rio dos trabalhos realizados pehf Inspctoria do SPI aos indios e localizacio de trabalhadores nacionais cm Sao Paulo. durante o ano de 1916... Revista do Museu Paulista. Nova Série. vol. VIII. 19S4: 5977.
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voura atingiu 1O: 3281000. Essas vendas foram realizadas pelos respectivos produtores com os negociantes de Jacutinga. sempre assistidos pelo encarregado da povoacao.
Além destes produtos, os indios cultivam abóbora, mandioca,
hatatas de vúrias cspécies~ amendoin1 e. ainda, criavam galinhas,
patos C pOíl:OS, destinados a subsistencia.
Os trabalhos realizados pela lnspetoria no Araribá, durante
1916, constituíra1n em : .. rocar e derrubar a mata de urna área ·de 16
alqueires: plantar 10 1nil pés de café; destocar, arar e gradear urna área de 5 quartas de terra. na qual foi plantada e colhida, n urna parte
da terra, alfafa: construir cercas: plantar· capim desobstruir o ribei°'.
n1o do Araribá: li1npar o cemitério: conservar as estradas internas;
fornecer transportes: fazcr trabalhar a máquina a vapor e a moenda
de cana, a sevadeira de 1nandioca. a máquina de arroz e o moinho
de .fubú: fornecer assistencia médica; fornecer sementes; manter a
ordcm e a moralidade no interior da populacao; velar pelos indios
cn1 suas relacoes com os civilizadores; auxiliá-los em todas as ocasioes e em especial nas doencas e enterramento de seus mortos. A introducao do arado e da semeadura mecanica é o primeiro passo que damos no sentido de transformar os métodos obsoletos usados desde te~pos ímemoriais, pelos índios e pelos nossos
caboclos. As primeiras aplicacóes dessas máquinas. bem como do
modo de preparar a terra, foram realizados por um agricultor estrangeiro, contratado para esse fim; atualmeote, podemos dispensar seus servi<;os,, '".
Segundo a correspondencia de L. B. Horta Barbosa, disponível
no Posto 17 , ~s atas que declaravam reservadas para localizacao de
índios as terras do vale do córrego A raribá, no distrito de Jacutinga, município e comarca de Bauru. foram somente publicadas pelo
decreto n9 2.871, de 30 de maio de 1918.
No entanto, desde 1911 já se vinha processando a utilizacao
económica da área. O exame da correspondencia mostra a quantidade de melhoramentos efetivados, tais como casas para moradia

16 Barbosa. L. B. H. - Relatório dos Trabalhos realizados ... op. cit.: 61-62.
17 A correspondencia disponível no Posto Araribá cobre o período de 1O/ 12/ 1917 a
22/ 12/ 1919.
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nós muitas vezes as classificamos de ferozes e exigíamos do Governo que as mandasse extt!rminar" ~".

de familias de indios. residencia do administrador. farmácia. instala<;ao de maquinismos acionados a vapor para beneficiamento do
arroz. cana. milho e mandioca, além da intensificac;ao das lavouras
de trigo. cana. arroz. café. alfafa. mandioca e de pastagens para
gado hovino. cavalar. muar e suíno.
Um grave problema ameac;ou a povoac;ao durante esta época,
em virtude da venda ilícita de lotes de terra feíta em Bauru pelo
.. bacharel" Luiz A lves Costa, que se intitulava. juntamente com out ros .. condóminos", proprietário das terras, negociando e vendendo lotes. O apelo veemente de Horta Barbosa ao Governo do Estado de Sao Paulo revela grande preocupac;ao quanto ao surgimento
de contlitos entre os indios estabelecidos nas terras da Povoacao
que ... confiantes nas promessas e incentivos dos governos federal e
estadual. ali puseram o melhor de seus esfor~os em 8 anos de ocupa~ao e os indivíduo·s que se julgam proprietários das terras por telas comprado do bacharel Luiz Alves Costa" 18 •
O exame da correspondencia "1 de Horta Barbosa e de seu
substituto. Luiz Avelar Seixas, revela, por vezes, certo otimismo
quanto as atividades dos Guaraní. Entretanto, o conteúdo da maior
parte das cartas se restringe a comunica<;oes de mortc de anin1ais. de
extracao de madeira e problemas burocráticos em geral. nada mais
sendo dito a respeito do problema de demarcacao das terras e dos
graves perigos aventados por Horta Barbosa. em 1913.
Contlitos. aliás. já existiam em todo o estado há bastante tempo, havendo grupos indígenas que viviam em estado de guerra permanente com os invasores de suas terras.
.. É inútil dizer-se e repetir que esses selvagens atacam para defender-se e sempre em desforra a urna sangrenta provocacao dos civilizados. As nacoes de silvícolas de que ainda restam algumas reliquias, sao exatamente as que se defenderam. opondo os seus arcos e
flexas ás nossas carabinas de repetic;ao: e por se terem defendido.

.

Por outro lado. a o.piniao do Museu Paulista, a respeito da situa<;ao indígena era externada da seguinte maneira por Hermann
von Ihering: .. Os atuais in.dios do estado de Sao Paulo nao representam um elemento de trabalho e de progresso. Como também nos
outros estados do Brasil, nao se pode esperar trabalho sério e continuado dos indios civilizados. e como os Caingangs selvagens sao
um empecilho para a colonizac;ao das regioes de sertao que habítam. parece que nao há outro meio, de que se possa !anear mao, senao o seu estermínio. A conversao de ~ndios nao tem dado resulta..;
do satisfatório: aqueles indios que se uniram aos portugueses imigrados. só deixaram urna influencia maléfica nos hábitos da popula<;¡io rural. É minha conviccao de que é devido essencialmente a essas circunstan\:ias que o estado de Sao Paulo é obrigado a introdu1.ir n1ilhares de imigrantes, pois que nao pode contar, de modo efiC.:a/. e seguro. com os servi<;os dessas popula<;oes indígenas para os
trahalhbs 4ue a lavoura exige" ~• .
Horta Barbosa conside~a que a ferocidade atribuida aos Caingangue. residía no fato desses índios localizarem-se no estado de
Sao Paulo e nas frustradas tentativas de catequese empreendidas
pelo padre Claro ... Mesmo contando com a ajuda dos Guaraní, no
dia c1n que co1ne<;ou a subir o R io Feio, foi a flotilha inopinadan1cntc assallada pelos Caingangs, que contra ella atiraram urna npvc1n de llexas. U 1n desses tiros acertou o padre; out ros mataram e
fcriran1 alguns
tripulantes das canoas" 22 • • . .
J
!\ 1nortc do padre Claro aumentou a onda de opinioes contra
os Caingangue e, conseqüentemente .. assaltos e morticínios acompanhados de crueldades cada vez maiores'' 2•1 •
Antes da chegada dos Capuchinhos, o Padre Frei Mariano de
Hagnaia. en1 Ca1npos Novos do Parnapanema. e o P. Frei Sabino

"
\

18 Barbosa. l. B. - Carta de ·L. B. H. Barbosa. de 3015/ 1918. dirigida ao Sr. Secret~1ri o da Agricultura. C omércio e Obras Públicas do Estado de Sao Paulo. (Ar-

qui vos do P. l. Araribá).
19 C o rrespondencia de L. B. Horta Barbosa disponível no Posio Araribá (19171919).
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20 ttarho,a. l.. H. - A padfica<;iio dos Caigangs Paulistas. op. cit.: 11 .
21 lhcring. Hcrmann von - ··A Antropologia no estado de Sao Paulo... Revista do
1\1 u...cu Paulista . VII. 1907: 215.
1,
ttarhosa. t. . B. H . - J\ pacifica<;ao dos Caingangs ' Paulistas. op . cif.: 13.
23 Ba rh\i...a . l .. H. H. - A pacifica<;iio dos Caingangs Paulistas. op. cit. : 14.
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de Rimini. pelo río Batalha, haviam tentado a catequese, sem resultado.
A morte do padre Claro pelos Caingangue veio despertar a
atenGao dos missionários para tres ordens de problemas: o geográfico. o etnogrúfico e o da catequese.
"Estabelecida urna escola de interpretes ao lado de urna colonia militar. no local mais apropriado do sertao, garantido o missionúrio. com a forca moral e o apoio material necessário, nao faltarao
novos Claros Monteiros, que levem aos rudes filhos das selvas a luz
do evangelho e da civilizacao" ~~ .
·
Depois de muitas reunioes e discussoes foi finalmente criada a
Sociedade de Etnografía e Civilizacao dos indios e as primeiras expedicoes comecaram a ser efetuadas.
A catequese empreendida pelos capuchinhos foi subvencionada pelo G overno Estadual, com a verba anual de 1O: 000100 e as
primeiras expedicoes foram iniciadas em 23 de julho de 1901. com
destino a Campos Novos ... De Campos Novos. seguiram para os
lados de Platina, onde tinha muitas terras, o Coronel Sancho de Figueiredo. e se estabeleceram a raiz da serrado M irante, por ficarem
mais próximos das mattas habitadas pelos "coroados" 25 •
Os Caingangue, denominados coroados por causa do corte de
seus cabelos, nao excediam 500 pessoas, e achavam-se localizados
margem esquerda dos rios Feio e Aguapei.
A primeira tentativa de contato dos missionários foi efetivada
cm agosto de 1904, nao pr:oduzindo efeitos positivos e. até 1907.
nada haviam conseguido. Fixaram-se primeiramente em S. Fidelis.
transportando-se depois para o povoado de Conceicao de Monte
Alegre.
O avanco das estradas de ferro. principalmente da Noroeste.
levou o servico da catequese para as margens do rio Paraná. e para
novas tentativas junto aos indios X avante de Mato Grosso. Aliás, a

a

\

24 P. Fr. Modesto Rezende de Taubaté O. M. C. e P. Frei Fidclis Motta de
Primeiro O . M. C. - Os Mi.uionários Capuchinhos no· Brasil. (Esb~o histórico
prefaciado por Afonso de E. Taunay da A. 8.). Convento da lmaculada Concci~ao . Typographia do Seminário ºla Squilla". Sao Paulo. 1929: 533.
25 P. Fr. Modesto Rezende de Taubaté 0.M.C. e P.Fr. Fidelis Motta de Primeiro
O .M.C. - op. cit.: 535.

6('

1.:atcqucsc dcsscs indios se prendia a ordens diretas do Governo estadual e do prosseguimento das subvencoes ... Forcados pelas circu nsta n~ias de. para recebermos o auxílio dos 10:000100 annuaes
que nos <la va o Governo Estadual, em beneficio da catequese ter111os que tralcr indios do Mato Grosso para este estado. sem considerar que eles nao poderiam fixar residdencia para cá do rio. Paraná,
pode ser este Territorio tido pelos ..coroados" como seu e de mais nin.
guern.
pcrc j en1os o nosso tra b a lh o .. -'f> .
V ~rios conflitos ocorreram entre os Coroado e os Xavante o
que dcn1onstrava a impossibilidade da coexistencia entre os dois
grupos. J\ partir de setembro de 1914, séria campan ha é desencadcada contra a catequese dos capuchinhos, culminando com a sus.:
pcnsao da verba dos dez contos anuais.que o governo estad~al dava
aos religiosos. Finalmente. em 1915, se retiraram das margens do
rio Paraná sendo seus trabalhos definitivamente suspensos.
A respeito da catequese~ afirma L. B. Horta Barbosa que Hem
vao colocou o Governo estadual as .s uas esperancas na catechese,
subvencionada desde 1903 até hoje. que devia ser organizada pelos
frades capuchinhos em Campos Novos; a situacao continuav~ a
peiorar de ano para ano. O reconheci:nento e o levantamento dos
rios Feio, Aguapehy e Peixe •. p.ela Comissao Geográfica e Geológica do Estado. teve de fazer-se a mao armada, e ainda assim nao se
conseguiu evitar o sacrificio de vidas em ambos os campos" ~ •
A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil iria representar urna
grande fonte de hostilidades. ··sucediam-se ·os assaltos cada vez
mais violentos, dos indios contra os trabalhadores da estrada e o pavor imperava por todo o sertao, onde ninguém se encontrava sem
urna c~rabinllt de repeticao, de que usava dia e noite em descargas a
esmo para afugentar o .. bugre" 28 •
A Noroeste pode ser considerada fruto da expansao cafeeira
no estado de Sao Paulo, mas sua construcao também se acha estrei1

26 P. Fr. Modesto Rezende de Taubaté O.M.C. e P. Fr. Fidelis Motta de Primerio
O.M.C. - op. cit.: 542.
27 Barbosa. L. B. H. - A pacifica~ao dos Caingangs Paulista. op. cit.: 14.
28 Barbosa. L. B. H. - A pacifica~ao dos Caingangs 'Paulista. op. cit.: 15.
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la me nte vinculada a razoes de caráter político e militar que envolvia m o acesso rápido a Mato Grosso e a fronteira oeste do pa ís.
Co rreia das Neves afirma que ·· Mato G rosso era pratícamente
iso lado do resto do pa ís, atingível apenas pelos ríos da Pra ta e Paragua i. Os rios da Prata é Paraguai, eram de dominio estrangeiro e,
por isso. o Brasil ten tou a lguns tratados com o Paragua i para ter
livre tra nsito naquelas água s. O governo do Paraguai, tendo como
cabeca So la no Lo pez, recusou várí as vezes um acordo. Por fim, em
12 de feverei ro de 1858, fo i assinado um tratado entre Brasil e ·P a raguai que decla rava liv re na vegacao a todos os países d o mundo.
Nesta da ta . a Argen tina abría ta mbém alivre navegacao o estuá río
do rio da Prata" =~.
Mesmo ass im, a comunicacao coin Mato Grosso era precá ria
(45 dias pa ra atravessa r os rios que levavam ao Estado). Surge, entao, a idéia de se construir urna estrada de ferro que desse ace~so aq ud a Provincia. Em 9 de ma~o de 1851 , o deputado Paulo Candído,
ap resenta projeto on de propoe dar p rivi légio exclusivo a urna companh ia q ue construiria e explora ría a estra da de ferro liga ndo a capita l do lmpéri o corn as cidades do Mato Grosso, passa ndo por
Sao Joao Del Rei, G oiás e Cuia bá.
O plano foi esquecído até que o Brasil entra em guerra com o
Paragua i e verifica-se a dificuldade de a travessa r Mato G rossc.
Acabada a guerra, em 1870, volta-se a discut ir o plano de construcao da f errovia.
Em 23 de dezem bro de l 87 1, o decreto n~ 4.85 1 conced ia autorizacao p ara o estudo de um cami nho q ue iria de Curiti ba a M iranda, nias com trechos intercalados po r travessia dos rios lvaí. Paraná. lvinhema, Brilhante e Mondengo.'O estudo que tinha como objetivo terras paranaenses e matogrossenses suscitou inúmeras di ve rgencias com relacao ao tracado da fe rrovia.
Aos 12 de janeiro d e 1872, o min istro d a Agricultura. C omércio e Obras Públ icas. em aviso n<? 3. com unica ao p residente d a
Prov íncia de Sao Pau l o~ q ue s uspendia a reso lucao de efetua r estu-

~9

Ncn:s. Corn.:ia das - H istória da Estrad a de Ferro Noroeste do Brasil. Tip(igrafias e LiHarias Brasil S A. Bauru. Sao Paulo. 1958: 11- 12 .

dos com relacao ao prolongamento da Estrada de Ferro desta
Provincia, pelo Mogi-Guacu rumo a Sant'Ana do Parnaíba. Ao
mesmo tempo, pelos avisos um e sete, o mesmo ministro, em julho
de 1872, comunicava aos presidentes das Provincias de Mato Grosso e Paraná que seriam iniciados estudos relativos ao tracado da
ferrovia que ligaría Miranda a Curitiba.
Em 8 de setembro de 1868, iniciava-se o tráfego de toda a linha da estrada de ferro Santos-Jundiaí. A Companhia Paulista de
Estrada de Ferro, em 11 de agosto de 1872, inaugura o tráfego de
Jundiaí a Campinas, e em 12 de Maio de 1873 obtém concessao
pa ra o prolongamento da linha de Campinas a Rio Claro, de acordo com a lei Provincial n9 44, de 1869.
Em 29 de man;o de 1876, a Companhia Paulista de Viacao
Férrea e Fluvial pede ao Governo autorizacao para estender sua linha em direcao ao Mato Grosso, passando pelos vales dos ríos
Mogi-G uacu e Pardo. Este plano foi criticado e abandonado. Neste
ano, a. Estrada de Ferro Mogiana já trafegava de Campinas a Amparo, inicia va a construcao do trecho de M ogi a Casa Branca e propunha-se a atingir Cuiabá.
Quando veio a República, o Brasil contava com 9.500 quilometros de vias férreas. Em 1890 foi criada e noemada urna comissao
de via~ao geral. encarregada de efetuar planos de via~ao férrea e
flu vial. O decreto nC? 862, de 16 de outubro de 1890 do governo Provisó rio. fi ¿cra diversas concessoes de estradas de ferro e de redes
flu viais dentro do plano geral de viacao do Brasil 1n.
Ocsdc cntao, a s discussoes e os planos para atingir Mato Grosso akan¡;ara m 1nuita complexidade e sérias divergencias. Foi assim
que. a fi1n de explorar a concessao pelo Banco Uniao de Sao Paulo,
(decreto 862) foi organizada urna Companhia em 21 de junho de
1904. sob a presidencia de Joao Teixeira Soares, com o nome de
C o n1panhia de Estradas de Ferro Noroeste do Brasil.
N o n1esn10 ano, a 30 de julho, pelo decreto n9 5.266, foi transferida para a Noroeste, a concessao da Estrada de Ferro UberabaCox i111 que dcveria atingir o sul de Mato Grosso, tendo como ponto

inicial, Bauru. Com algumas cláusulas modificadas, a Companhia
foi conferido privilégio por 60 anos para a constru~ao. uso e gozo
das respectivas linhas férreas; isen~ao de direitos nas importa~0es;
direito de desapropriacoes; juros de 6% durante 30 anos sobre o capital de 30:000100 por quilometro; o~ao para criar campos de experiencias destinados edl.lcacao de operários agrícolas no manejo
de instrumentos agrários e na prática de cultura de plantas nacionais e exóticas; direito de adquirir terras para dividí-las em lotes de
30 hectares, vendendo-as pelo custo; obriga~ao de entregar ao governo, após a inauguracao de trechos em tráfego, de urna linha tele~
gráfica, zelando pela sua conservacio. Dentro do prazo de 6 m~,
a Companhia era obrigada a apresentar ao governo estudos de recon heci mento da linha compreendida entre Bauru e ltapura, e, para
a presentacao do estudo análogo e conclusao de outro trecho, ficou
estipulado o prazo de 3 anos. A regiao pela qual deveria passar a estrada constava nos mapas da época como "zona desconhecida e ha• ~
bitada por índios·" 31 •

a

Bauru foi escolhida como o ponto mais conveniente para o inicio da estrada por ser ponto terminal da Sorocabana e da Companhia Paulista de Estradas de Ferro.
Segundo o engenheiro Silvio Saint Martin, "O ponto inicial da
Noroeste é a cidade de Bauru, no Estado de Sao Paulo, até entio
localidade de pouca importancia, pois estava colocada a 450 quilOmetros de Sao Paulo. no extremo oeste da parte povoada e cultivada do estado, ten do ao poente urna compacta faixa de· matas virgens e inexploradas até entao habitada por indios Coroados, muito
ferozes e completamente selvagens, e do lado do levante ainda nao
estava ligada,a Capital por nenhuma Estrada de Ferro, bem que a
Soroeabana já tivesse mandado os estudos do prolongamento da
mesma de Bom Jardim ao Rio Batalha... " 32 •
O ponto de partida - Bauru - e a regiao a ser atingida pela Noroeste formavam a "terra desconhecida". Com a penetra~o pelo
sertao, f oram se fixando sertanejos, av~ntureiros e ca~adores de

\

.io ( · r :\e' cs. C o rrcia das - o p. cit.: 21 -22.
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31 Neves, Correia das - op. cit.: 35-36.
32 Neves, Correia das - op. cit.: 38 .
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indios, surgindo as primeiras povoa~<>es. Entretanto. se tudo isto ·
existia ••tudo mais nas planuras desertas ou na vastidao das matas
cerradas, nao passava de sertao bonito, a ..selva-selvaggia" cm que ·
· povos primitivos, sobretudo os Caingangs, se antepunham. pelas
armas em suas correrías e emboscadas. ao a van~ dos pioneiros" 33 •
Os primeiros cem quilómetros da Estrada foram aprovados
pelo decreto n9 5.719, de 10 de outubro de 1905. e sua constru~io
foi confiada a Compagnie Générale de Chemins de Fer et Travaux
Publics. No prolongamento da estr.ada a partir dos primeiros cem
quilómetros, as dificuldades aumentaram principalmente devido a
deficiencia de entrega das cartas pela falta absoluta de caminhos.
Encontraram poucas estradas pela regiao sendo urna delas a que
partia de Sant' Ana do Parnaíba a Piracicaba·, passando por Avanhandava.
~auru foi elevada a categoria de Distrito cm 30 de agosto de
1893. pela lei n9 209; Em 15 dejulho de 1905 foi iniciada a constru~ª-º das primeiras obras da estrada na cidade, que era urna pequena
vila de 600 habitantes. Em 16 de dczembro de 1910, foi elevada a
categoría de Comarca. A vasta zona em que hoje se situam o município e a cidade de Bauru era pouco conhecida antes da metade
do século XIX. Era habitada por indios Coroados ou Caingangue que
viviam semprc em guerra com as tribos vizinhas. Os primeiros
brancos que vieram a regiio foram Pedro Francisco Pinto cm
1840, que morreu flechado pelos índios e Antonio Rodrigues
Campos que cm 1845 apossou-se
de uma parte da hacia do rio Ba.
tal ha.
Em 27 de setembro de 1906, a Estrada foi aberta ao tráfego
ptovis<)rio até o quilómetro 48 e incluía as esta~s de Bauru, Tibiri~á e Jacutinga (nome que depois foi mudado para Avaí). O segundo trecho foi abcrto em janeiro de 1907, at~ o quilometro 92 esta~o
de Lauro Muller.
No Governo.Afonso Pena, o Ministro da Via~io, Miguel Calmon du Pin e Almeida. determinou que fosse executado·o tra~ado

.

33 Azevcdo, Fernando de - Um trem corre para oeste.· Estudo sobre a Noroeste e
seu papel no sistema de via~io nacional. Livraria Martina Editora, Sio Paulo.
1950.: 72.
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da estrada com rumo Corumbá-Bolivia. Ao invés de atingir Cuiabá
a estrada deveria seguir até Corumbá. atravessando o ·Rio Paraná
na altura de Jupiá. passando por Aquidauana ...a fim de atender
melhor ao comércio político com a Bolívia e ao plano continental
de um ferro-carril do Atlantico ao Pacífico" 34 •
A medida que os trilhos da estrada avan~avam. os indios Coroados eram empurrados para longe . .. Em 26 de julho de 1907,-as
duas horas da madrugada os índios assaltaram o acampamentó do
quilometro 184. composto de 20 homens. Os indios se utilizaram de
machados e foices dos próprios operários para o assalto. Houve luta. quatro empregados foram mortos e outros ficaram feridos" n .
Em 27 de julho de 1908, no quilómetro 259. trabalhad.o res
portugueses tiravam dormentes para o Jeito da estrada quando se
viram cercados por numerosos índios Coroado. Os trabalhadores,
embora armados. nao puderatn reagir. tal foi a surpresa do ataque.
.. Os silvfcolas utilizaram-se de arcos, flechas e tacapes. A carnificina foi tremenda. As vi timas tiveram as·cab~as, bracos e pernas de- ·
cepadas e os _ventres rasgados. Apenas dois conseguiram escapar a
sanha dos índios, chegando aterrorizados e exaustos ao acatnpamento mais próximo" 36 •
.
Em -20 de julho de 1909. os indios Coroados atacaram a turma
23. no quilómetro 179 no mesmo lugar onde, meses antes. haviam
massacrado cinco trabalhadores. Desta vez os trabalhadores conseguiram repelir os indios e exigiram a protecao de militares para continuar trabalhando. Em setembro do mesmo ano, no quilómetro .
310, a turma 38 foi atacada.
Em 31 de1 dezembro de 1909, a situacao dos trabalhos já exe.
cutados na estrada, era a seguinte: linha colocada, 371 km; cm
constru~ao. 163; em assentamento de trilhos, 56; e locada, estudada
e por estudar. 777.
.
O presidente da Companhia, Joao Tcixeira Soares. informava:
ºDo lado de Sao Paulo. as febres de mau caráter se desenvolveram
a tal ponto, que, apesar de organizado ·o servi~o prÓfilático e hospi\

34 Azevcdo, Fcrnando d; - op. cit.: 70.
35 "O Bauru". 28 / 7/1907.
36 "O Bauru". 2/ 8/ 1908.
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talar, v1t1mou um grande número de operários e empreiteiros,
criando e espalhando uma tal impressao de pavor contra a regiao,
que impedia o recrutamento de novas turmas para substituir as inutilizadas. Os indios~ de seu lado, atacando por diversas vezes o pessoal e fazendo correrias, morticinios e incendios, muito concorreram para agravar a má impressio conservada pelas moléstias. Nao
foi, pois, sem grandes sacrificios, que a Companhia conseguiu concluir os trabalhos nesta insípida regiio, que, felizmente, foi atravessada" 37 •
Em 18 de fevereiro de 1910, chegaram ao perímetro urbano de
Bauru os trilhos da Cia. Paulista de Estrada de Ferro.
"Em 11 de mar~o de 1910, os indios atacaram a turma 21, nas
proximidades de Hector Legrú. A turma era composta de 4 homens
e os indios eram mais de 100. Um operário foi morto e os outros
conseguiram escapar. Neste ano houve :vários assaltos de indios,
danificando postos telegráficos e os trilhos. Os assaltos se intensificavam, a ponto de paralizar a constru~io da estrada. Por outro lado, os fodios eram provocados pelos bugreiros, que queriam aposs¡1r-se ·de suas terras e escravizá-los." 38 •
Desde o inicio dos trabalhos de constru~io, em 1905, até a pacificacao dos indios em 1914, de acordo como plano tra~ado por
Rondon, os Caingangue nio deram sossego aos trabalhadores da
estrada. Vários conflitos ocorrem durante a década 1910/ 1920 sendo mais significativos os de 191 O, em Baguacú, um pouco antes de
Birigui e o de 1914, em Aracatuba.
Em virtude destas dificuldades, a Noroeste a vaneava com bastante lentidio ati~gindo Aracatuba em 1906, e Itapura em 1910.
Com este avan~o o panorama sociocconomico da regiio foi se modificando dando origem ao surgimento de vários nucleamentos ur. banos como Lins, Penápolis, Birigui e Ara~tuba, que -se destacou
como o principal centro de comércio da mais importante zona
agropecuária de toda a regiio 39 •
A influencia da estrada, porém; se faz sentir mais na área situada entre Bauru e as margens do rio Paraná. A intensifica~ao dos flu\

37 Neves, Correia das - op. cit.: 64.
38 cf Azevedo, F~rnando de - op. cit.: 113 e scguintcs.
39 cf. Azevedo, Fernando de - 120 e scguintcs.
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xos migratórios - italianos, espanhóis, portugueses e sírios para o
café e japoneses para o algodio e cereais - aumenta a densidade populacional modificando a situa~io da regiio.
Stauffer •0 mostra de maneira clara como a penetracao ferroviária servia para levar ós pensamentos e atividades do governo da
.
República em direcao ao oeste, as terras indígenas.
Durante a República se acentuou a tendencia de passar ao controle governamental a constru~ao das estradas. Além disso foi retomado um plano que surgiu ainda no lmpério, de integrar em sistemas as vias de comunica~ao férrea. Dessa forma, foram programadas as linhas de "penetra~ao" e as linhas "estratégicas", juntamente
com um plano de ligar ramais e linhas independentés.
As linhas de "penetra~ao" foram planejadas para ligar as partes do sistema ferroviário costeiro com os vales do Paraná, do Sao
Francisco e do Amazonas. As linhas "estratégicas" (ou· "militares"), foram planejadas paraJigar a capital do país comos pontos
relativamente isolados das fronteiras: por exemplo, com Livramento (fronteira como Uruguai) e Corumbá (fronteira coma Bolivia).
A construcao dessas estradas dependía de apoio governamental. Foi o Governo Federal que forneceu armas e muni~oes aos trabalhadores, que estipulou o número de colonizadores que deviam
se estabelecer ao longo das linhas e que se responsabilizou, cm
grande parte, pelo fornecimento de imigrantes. A finalidade das
constru~oes era atrair povoadores e nao servir as popula~oes já
existentes.
O custo dessas constru~oes foi aumentando cada vez mais e
exigindo interven~io governamental, na medida em que o andamento das obras era bloqueado por indios. O governo teve que
mandar soldados para proteger as constru~oes e, as vezes, chegou a
substituir o trabalho bra~al pelos batalhoes especializados.
Os estados freqilentemente cederam ao Governo Federal os
direitos de propriedade das terras que ficavam as margens das linhas em 100 km de cada lado. Assim a penetra~io ferroviária, durante a primeira década do século, foi urna empresa comum entre
os homens de negócio e Governo.
40 Stauffer, David Hall - ..Origem e Funrla~ao do Servi~ de Prot~o aos fndios".
Revista de história, nos 37, 42, 43, 44, 46. 1959, 1960, 196f .
·
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Quando as tribos hostis tentaram sustar o avanco ferroviário,
elas desafiaram nao apenas a& f<}rcas de expansao económica. mas
principalmente o Governo Federal. A resistencia indígena estava
especialmente localizada em Sao Paulo e nos estados meridionais.
A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, u·ma linha "estratégica", ºé
um exemplo da guerra estabelecida entre indios e civilizados, onde
se praticou bárbaras crueldades de ambos os lados" ' 1•
As noticias sobre os conflit.os entre trabalhadores e índios criaram situacao embaracosa para os interesses comerciais e para o governo. Apesar disso, a expansao (erroviária tornou-se o símbolo do
progresso económico, do aumento da densidade demográfica, do
avanco industrial e do cultivo da seguranca e unidade nacional. O
governo estava tao envolvido co~ a expansao e com os beneficios
daí decorrentes, que o problema com um número pequeno de
indios hostis nao poqia ser olhado com objetividade.
A Noroeste ateride a outras necessidades enquanto linha estratégica do sistema viário nacional pois permite ao governo central
levar de maneira mais fácil sua acao político-militar até as ftonteiras meridionais e ocidentais do país. Como as outras iniciativas
(Sorocabana, Mogiana, Araraquarense) malograram oeste objetivo,
a Noroeste adquiriu importancia estratégica para a unidade política
nacional da época, acrescida a importante "funcao civilizadora" de
pacificacao dos indios. O encontro das frentes expansionistas com
populacoes indígenas ocasionou depopulacao progressiva destas, a
medida que o contato se efetivava.
Horta Barbosa admite que a totalidade da populacao Caingangue paulista na época da pacificacao reunía 700 individuos para os
seis grupos constituintes. 42
"Se a 31 de dezembro de 1916, pudéssemos ter levantado urna
estatística nominal desses indios, muito provavelmente reconheceríamos que ela já se eleva a 200. Tao dolorosa, quanto imprevista
conseqüencia das relacoes desses silvícolas conosco, resultou de
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41 StaufTer, David. Hall - ..Origem e Fundacao do Servico de Prot~ao aos Indios"
- Revista de história, "' 37. 1959: 82.
42 C:f. Barbosa. Luiz Bueno Horta - .. Relatório dos trabalhos realizados... ". op.
Cit.: 70.
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dois fatos, um que era bem de esperar, e outro que talvez nunca terá
explicacao razoável.
o primeiro fato, é a nen huma resistencia· do organismo desses
povos primitivos as doencas comuns entre nós. Causas que para
nós nao passa, de incómodos sem importancia como a influenza,
neles assumem proporcoes de terríveis epidemias, de altíssima létalidade. Só esse incómodo, a influenza, ou cofuro, como eles o denominaram, pois o nao conheciam antes das relacoes conosco, mátou
até agora mais da metade das criancas, mulheres e homens que existiam em principios de 1912. Houve mesmo um grupo, o do CongueHui, que foi totalmente aniquilado no curto espaco de alguns dias.
Isso se deu de marco a abril de l-913. Quando nos chegou, no Ribeirao dos Patos, a noticia de estar o povo da aldeia daquele' chefe
morrendo de cofuro, para lá partiram os abnegados auxiliares da
Inspetoria, José Candido Tei?C~ira e Augusto de Avellar, intérprete;
mas ao chegarem nada mais encontraram senao ossadas a flor da
terra.
Ainda de marco a fins de maio de 1916, a influenza fez numerosas vítimas, tanto entre os indios que estavam em nosso acainpamento do Ribeirao dos Patos, .como nos dos grupos de Iacry, Charim e Dorarim .
Porém, um golpe ainda mais terrível do que esse nos estava reservado para os fins do mesmo ano. A epidemia de saran'lpo a que
me referí neste relatório chegou até nos sertoes do Aguapehy, levada pelos colonos espanhóis que por lá se estao estabelecendo nas
terras que tem adquirido do sr. Senador Luiz Piza. Essa epidemia
atingiu os índips do Icatu, e por dois deles foi levada para a aldeia
do Iacry, alastrando-se entao por todos os outros.
O que daí se seguiu, é impossivel de ser evocado por urna dt:scricao qualquer. A mortandade dos doentes atingiu proporcoes
enormes e a nacao Caingang ficou reduzida, ainda se está reduzindo, a uns míseros restos do que era em marco de 1912" ·0 •
O Dr. Geraldo de Paula Souza em sua visita aos acampamentos Caingangs, realizada em.julho de 1916 fazia as seguintes infor-

43 Barbosa, Luiz Bueno Horta - .. Relatório dos trabalhos realizados ... "; op. cit.:
70-71.
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macoes a respeito dessas popula~s: ..O Caingang é um pobre coitado, atacado por muitos males, alguns dos quais trazidos pelos civilizados. Ao contrário do que se p0derá pensar, os seus recursos therapeuticos, sao muito rudimentares. Como já foi dito, nao conhecem índio coma funcao de médico, pois nao há o pagé de outras tribus.
A maleita tem feito grande mortandade entre essas míseras
criaturas, e quando lhes assalta a febre, recorrem naturalmente a
agua fria. Palpámos bacos de vários indios, porém nao sendo as
nossas observacoes, em número suficiente, preferimos nao dar relacao entre palpáveis e nao palpáveis. Citaremos apenas, que mesmo
entre adultos, encontramos esplenomegalia. lsso nos induz a crer, ser
a maleita do lugar, relativamente recente, entre esses indios, pois se
assim nao fora, essa reacao esplenica teria apparecido na infancia
desses individuos, que hoje, já deveriam ter adiquirido urna certa
immunidade" 44 •
Darcy Ribeiro afirma que "muito mais letais foram as formas
graves de gripe, como aquela que, com o nome de espanhola, grassou por todo o País a partir de 1918 fazendo vítimas em toda a populacao. Os relatórios do SPI, referentes aquele período mostram
claramente a marcha da epidemia que, comecando pelos grupos vizinhos das grandes cidades, prosse.g uiu sempre com a mesma violencia até alcancar tribos arredias nos confins das regioes mais afastadas" 45 •
Por volta de 1919, os Guaraní foram atingidos por esse tipo de
gripe e sua maior parte foi dizimada, provocando, com isso, o despovoamento quase total do Posto Indígena Araribá.
Esse despovoamento, aliado a ameaca d~ penetracao de elementos civilizados, contribuiu para que já na década de 1920, se optasse por urna idéia do marechal Rondon de se trazer para lá os Terena de Mato Grosso.
Pela cópia do relatório do Diretor inter'ino do SPI em 1929,
José Bezerra Cavalcanti 46, pode-se constatar que a acao dos grilei-

ros deve ter ocasionado urna série 4e incidentes que reclamavam a
intervencao direta do Governo do Estado de Sao Paulo. No referido relatório, o diretor do SPI afirma que ••nao somente os grilleiros pretendiam apossar..se de terras da povoacao do Araribá. Também os visinhos dessa p~voacao, allegando imaginarios diretos,
perturbaram a posse pacifica dessas terras por parte do Servico de
Protecao aos Indios".
Contra essa segunda ordem de ambicoes muito valeu a ·intervencao di reta do General Rondon junto a presidencia do Estado de
Sao Paulo.
·
••Foram recolhidos ao Araribá, os indios Guarany que se achavam no littoral em numero de 110 individuos. Essa remocao teve
dupla vantagem de por esses indios mais mao em urna situacao
onde ha recursos de dar sangue novo a populacao do _A raribá melhorando assim as futuras geracoes. A populacao ficou elevada a
230 indios. Além da lavoura de cereaes desenvolveu-se ahi a do café, que já no anno passado attingiu a 33.613 pés. lntensificou-se
igualmente a criacao do bicho da seda, iniciada em 1927" 47 • ·
Quanto aos Postos de lcatu e Vanuire, o referido relatório llfirma que nenhuma alteracao considerável ocorreu a nao ser experiencia de entregar exclusivamente aos indios as atividades da lavoura e
criacao.
"A inspetoria mandou vir de Matto Grosso alguns indios Terenos, excellentes vaqueiros e os alojou cm Icatu e Vanuire para servirem de mestres aos Caingangs, medida essa que será ampliada si a
experiencia der, como é de esperar bom resultado.
Os Terenos sao também bons artifices dos officios comuns,. o
que certamente será de muito proveito, para os seus irmaos Caingangs, cujo atraso é ainda grande" ••.
Segundo relatório do inspetor da 5• Inspetoria Regional do
SPI, sr. Antonio Martins Viana Estigarribia, de 7 de fevereiro de
1928, os Terena parecem ter vindo do aldeamento de Lalima. Em
relacao ao ano de 1927, o relatório faz um balan~o das altera~oes

44 Souza. Geraldo de Paula, dr . - Notas sobre urna visita a acampamentos de indios
Caingangs. Sao Paulo, Typografia do Diário Oficial, 1918: 11 .
45 Ribeiro, Darcy - Convivio e Contaminacao. (Os Indios e a Civilizacao. Rio de
Janeiro. Civilizacao Brasileira. 1970): 275.
46 Cavalcanti. José Bezerra - Ministro da Agricultura, Industria e Commercio. Ser-

vico de Prot~o aos Indios. Relat6rio dos Trabalhos da Diretoria deste serví~
relativo ao anno de 1929. Rio de Janeiro, 31 de julho de 1930. (copia termofax).
47 Cavalcanti, José Bezerra - op.: 30-31.
48 Cavalcanti, José Bezerra - op. cit.: 3 l.
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demográficas dos vários Postos. Só em relacao a Lalima se indica a
diminuicao do montante em virtude de "índios retirados para outros postos" 49 sendo entao transferidos 23 índios e restando 220.
O relatório Estigarribia de 1928 contém no corpo principal e
· em muitos anexos importantes indicadores do nível de desenvolvimento Terena em relacao aos demais grupos. Os vários aldeamentos Terena, ao lado da producao comercial de alimentos, importante para o suprimento do mercado regional (farinha, milho, arroz,
polvílho, rapadura, melado, etc.) elaboraram também outras utilidades como, por exemplo, o artesanato de penas, de prata e outros
metais como adornos ou complementos de vestuário.

o relatório m~nciona também produtos de olaria, nao só ceramica de uso doméstico como também telhas, ~ijolos, etc, produzidos comercialmente. Alétn disso, é mencionada a tecelagem de redes de algodao e de éhapéus de palha de carandá, selaria e sapataria. No com~o do relatório, Estigarribia indica também a participacao dos Terena como operários semi-especializados em obras de
engenharia civil: uEm caminho visitamos os servicos da estrada de .
automóveis de Campo Grande/Ponta Pora, a cargo da Comissao
Rondon, cujos operários sao índios Terena" 50 •
Particularmente significativa é a parte do relatório que se refere a implantacao em vários aldeamentós Terena mais desenvolvidos
de um sistema de administracao interna absolutamente novo, baseado na autogestao das comunidades por urna comissao de tres
índios. lsso se deve particularmente a necessidade de conciliar interesses e reduzir tensoes internas que se exprimem pela identifica~io
dos grupos opostos como católicos e protestantes. O relatório acentua também a tendencia de certos chefes Terena assumirem um poder pessoal bastante grande, servindo de intermediários a servi~o
dos interesses regionais, acumulando bens económicos a custa de
exploracao do trabalho de outros índios e compelindo-os a obe~

49 Estigarribia, Antonio Martins Vianna - Ministerio da Agricultura, lndústri:i e
Comércio. Servico de Prot~io aos Indios. Relatório do lnspetor Interino da 5•
lnspetoria Regional, 1928: 68.
50 Estigarribia, Antonio Martins Vianna - Retatório citado: 7.
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diencia com o uso discricionário da política interna dos aldeamentos ~ ·.
Outro dado importante é fornecido pela tentativa de destruicao
do aldeamento de Burity, ditada por interesses regionais e particulares que justificariam ocupacao dessas terras em nome do progresso e do desenvolvimento da coloniza~o da área. Acentua-se
que a regiao de Burity era virgem e deserta tendo sido aberta acolonizacao pelos próprios indios. Afirma-se que, ao contrário das concepcoes usuais que valorizam a colonizacao por elementos nacionais ou estrangeiros de áreas indígenas por serem estes irremediávelmente incapazes de trabalho e de progresso, os indios Terena
tem se revelado diligentes, produtivos e inovadores como "se~s pa- ·
rentes japoneses" 52 e sao objetivamente melhores que os ~lemies
ou italianos.
Embora a transferencia de indios constituisse prátíca tradicional no Brasil, os primeiros deslocamentos Terena para o estado de
Sao Paulo podem ser atribuidos nao só a possibilidade da utilizacao
de sua forca de trabalho, como do papel inovador que podiam re:.
presentar. dada a singularidade de seu desenvolvimento cultural.
Referencias aos Aruaque como inovadores e transmissores de
cultura eram usuais. Carvalho, em sua "Pre-História SulAmericana" afirma: .. de todos os povos primitivos que habitam o
território <;lo Brasil actual, os do grupo Aruak foram os que attingi·
ram um gráo de cultura mais elevado, possuindo mesmo no~0es
agrícolas mais que primitivas. Assim é que cultivavam a mandióca e
fabricavam farinha, cultura e processo que certamente trouxeram
de sua patria de origem, nas encostas orientais da Bolivia, pois a
mandióca nao era indigena na regiao tropical que elles depois povoaram. sendo de presumir que houvessem recebido o processo de
transformar em alimento esse tuberculo venenoso, de algum povo
mais altamente civilizado, como que existía nos planaltos andinos.
Distinguiam-se ainda os Aruaks pela sua pericia nas artes ceramicas. feic;ao tao rasgadamente peculiar, que Karl von den Stein pro-
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poz comprehender todos os indígenas do Brasil Central, procedentes delles, sob a denominacao generica de tribus oleiras. Finalmente, nao eram anthropophagos; o que nos induz a procurar os seus
antepassados entre as nacoes relativamente cultas que, muitos séculos antes da funda~ao do imperio dos Incas, habitavam os planaltos
da cordilheira dos Andes" S3.
Galvao, embora duvidando dessas características, informa:
.. nao obstante sao comuns 'OS estereótipos do aruaque como "civilizador". hábil ceramista, tecelao e agricultor" 54 •
Fato que nos parece fundamental é o consenso existente em rela~ao a supostas virtudes dos Aruaque. Ainda que se possa duvidar
desses estereótipos, o fato é que, ao longo da história, e nao só no
Brasil, esses indios tiveram tratamento diferencial e, sempre que
possível, foram engajados na tarefa de "amansar", "civilizar", ou
mesmo, "reduzir a yida civil" outros índios mais hprimitivos".
Aliás, a comparacao entre Terena e japoneses como agentes civilizadores é retomada por Nicolau Horta Barbosa em carta de 6 de
agosto de 1941, dirigida ao diretor do SPI, Antonio Estigarribia.
Horta Barbosa, como chefe da 5• Inspetoria Regional do SPI, em
Cuiabá, ressalta que o progresso alcancado pelos Caingangue de
Sao Paulo, especialmente em lcatu deve-se ao papel inovador dos
indios Terena, complementado pela presenca "civilizadora" de colonos japoneses na regiao.
A fixacao dos Terena em Sao Paulo parece ter ocorrido primeiramente no lcatu, conforme se depreende do relatório de Estigarribia e só posteriormente ter se estendido ao Araribá e ao Vanuire.
Segundo Altenfelder Silva, em 1946, os dois últimos aldeamentos somavam 541 e 176 Terena, respectivamente 55 •
lnformacoes constantes dos relatórios do chefe atual do Arari56
bá localizam a chegada dos primeiros Terena ao Posto por volta

\

53 Carvalho, Alfredo de - "Pré-Historia Sul-Americana". (Em Bibliotheca ExoticoBrasileira, Eduardo Tavarcs, dir., vol. 111. Emprcza Graphica Editora, Paulo.
Pongetti & C. Rio de Janeiro, 1930: 90).
54 Galvao, Eduardo - op. cit.: 2.
55 Silva, Fernando Altenfelder - Mudanca €ultural dos Terena, op. cit.: 273.
56 Silva. Antonio da - Chefe atual do Posto Indígena Araribá.
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de J9]0. A principio. apenas cinco fan1ilias de Mato Grosso. ali se
cstahclcccrarn inclusive a do atual ··capitao.. Teotonio Pio.

-

A partir de en tao. a popula<;ao G uarani se reduziu continuarncntc. estando hoje cornp'Jsta por 35 pessoas. enquanto os Terena
totalinun 240. O Ararib{1 é. portanto. pratican1ente Terena. forrnando os (i uarani rninoria rnais ou n1enos isolada. Suas rela~aes
~0111 os Tcrena sao arnig·úvcis. ainda que reservadas. principalmente
por cntcndcrern que a terra do Posto lhes pertence.
As atividades do Araribá antes de 1940 centravam-se basicarncntc na cxtnu,;•1u de rnadeira e no café. No ten1po em que os Gua- ·
rani crarn a rnaioria a reserva era urna grande mata. havendo inclusi,·c urna serraría para corte de madeira.
Ern reportagen1 intitulada .. No Convivio dos Silvícolas... outuhro e nu\'ernhru de 19] 1. do jornal . . A Noite.. do Rio de Janeiro.
infnrrna\'a-se 4uc o Ararihú possuia "n1.ais de MOO alqucires de terras fertilissi·rnas. dos qu¡ais 50" 0 pelo menos completamente virge~s.
fonnando urna tlurest~1 de úrvores magestosas que representam fortuna apreciú\'cl: os troncos das perobas seculares e dos altaneiros
jcquitihús reprcsentan1 ás ve¿es 5rn de diametro. Há. entretanto. ordcns tcnninantes do cel. Nicol.au Horta Barbosa ·que nao se desvíe
un1 111etru siquer de lenh¡1 ou de rnadeira para constru~ao. infringindo-se. dcssarte. a4uela gente conformada e laboriosa um ·v erdadeiro suplido de t¡1ntalo. Por isso que a burocracia os fez mergulhar
nurna crise tren1er1da. nao correndo por ali. desde janeiro. um só
centa,·u dos ~ofrcs do Eshado. Mas como o patrimonio da fazenda é
in\'iulú\'cl. ncga-se-lhes perrnissao para serrar a madeira de lei que
existe nas matas e transportá-la para as localidades vizinhas. onde
nih.l faltan1 con1pradores. Exf'lica-se porém. os escrúpulos do chefe
dll Ser\'i~u: u cel. Nicolau Horta Barbosa sofre com os selvagens
qúc ele ajudou ¡1 padfic¡ar. o periodo de crise que aoque tudo indica
ser¡Í passageirll. O dinheiro para saldar as di\'idas do Posto e pagar
ll funciunalisn10 foi seguro pelo sr. Cristiano· Lu1. inspetor do Se~
"i~ll de f'll\'llan1ento da regia o sulist''· que escre,·cu. um rel•atório ao
~linistcrÍll ent que. J¡t prin1eira a última páginpt mostra a paixao
tcndcncillsa. distilando ódio de morte contra os indios. Ele prega a
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tese de que os indios j[t inte~rado_s sejam ex_pulsos de ~ua~. t:rras e
que para est¡1s seja111 enca1111nhados c~lonos e.strange1ros
. .
¡\ respcito da prescnc;a de estrangeiros na area do Posto. o Jornal afirrna: ··vi111os no Araribá elementos estrangeiros que vivem a
111 csn1a existencia dos indios. cxercendo atividades na lavoura ou
rnanejando instru111cntos de mccanica e eletricidade. O sr. Germano
Hernardes. ttlc111ao. instalou-se na antiga fazenda muito antes da
fonnac;ao da atual colonia e ali constituiu um lar soba protec;ao das
lcis hrasileiras . É o cncarrcgado da se<;ao d·e energía clétrica e da
serraria. 1ninistrando ainda os seus conhecimentos cletrotécnicos a
vúrios indios Tcrcna e (juarani. Outro curioso personagcm é o japones Shilnan1ura Ju4uiti. que se dedica a cultura do bicho da seda.
Vúrios indios rccchem diariamente suas li<;0es e conselhos. trabalhando ao lado do colono niponico" ••·.
Quanto its ativi~ades económicas a reportagem enfatiza que
"os servic;os da éolonia ·indígena do A raribá estao bem organizados. Existcn1 ali cerca de 62 1nil pés de café. dos quais 42 estao intei~
ra111cntc entregues aos indios. seus proprietários. Os cafe1.ai.s rendern 56 a 66 rnil 4uilos beneficiados que se pode avaliar na média de
37 a 50 contos anu;.ais. segundo os baixos prcc;o~ da atualidade vigorante n.o n1crcado de .i\ vaí. As terras foram divididas em lotes e distribuidas ús fan1ilias indígenas reservadas as neccssidadcs para 'ª adrninistrac;ao e uso en1 co1nurn da populac;ao. Há. portanto. os lotes
de reserva llorestal. os de pastagcm. os de cnsino agrícola e. den1onstr&u;ao. alérn daqucles cn1 4ue se instalaram as máquinas. oficinas. c;.tsas de cnsino. f~rmácia. administrac;ao e o campo de futehol.

necessário para a construcao d'e casas. servindo-se de madeiras de
pcroba e canclao que ali existem em abundancia. na floresta virgem . Os indios possuem invernadas para criacao de bois. cavalos e
outros animais que lhes sao distribuidos pela administracao da colonia . A colonia indígena fundada. há 22 ahos. possui tam~ém dois
chefes de tribo. aos quais se concedem regalias de capitao" ~...
Na dcscri<;ao da saída dos jornalistas ainda há referencia ao bicho-da-seda: .. logo na curva do caminho. ao deixarmos a casa. do
adn1inistrador. avistamos o sitio de Shimamura Juquiti. o colono japones que se cstabeleceu na povoacao há .c erca de 8 anos e ali se de- ·
dica ú cultura do bicho da seda. Em volta da casa do colono nipónico existe urna esplendida plantacao de amoreiras" "11 •
Sobre Avaí. informa que .. fora outrora centro de ativida~e con1crcial. vivcndo dias gloriosos. mas veio o declínio do café. o mercado cntrou cn1 crise e a povoacao vive hoje da lembranca dos tempos idos. cm que o dinheiro c.i tculava com abundancia. A crise. que
é un1 mal universal. nao abateu a fibra do paulista. mas nota-se que
h&í um ccrto dcsani1no no comércio e entre os moradores da cidade.
()contraste é chocante: ontem a opulencia e a riqueza.hojea penu~
ria e cscassez do numcrário. Cidades que foram outrora centros de
vid&1 intensa e trepidante. estao ·hoje transformadas cm burgos pacatos· e tristonhos. com a fisionomia própria dos lugares que estacionara1n ·• '" .
Luiz Bueno llorta Barbosa. em entrevista a .. Folha da Noite...
en1 2K.1. l 9] 1 enfatizava que .. maquinaria a vapor. para benefician1ento do café. cereais e rnadeira. luz elétrica. apiário. criacao de bicho da seda. gado de toda cspécie. cafezais. escola primária. abrigo
e cducac;ao para os úrfaos. eis u1na enumeracao resumida da assistcncia e dos rcé ursos que o governo ofcrece. no Araribá. aos indios.
Estcs. cada vez 111&1is vao se transformando em sitiantes. donos de
scus lotes cultivados. outros vivc1n de salários. muitos de urna e ou-
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A cri;.ac;rao do bicho da seda. ainda incipiente. promete desen\·olver·se progressiv;.uncnte. :\ produc;ao dos casulos. o ano findo.
orc;ou en1 cerca de 1000 kg e rcndeu 7 mil e 696 réis. importancia
paga pelo cstahclccirncnto se.ricicola de (.' ampinas. •tá no Araribá ·
eng.cnhos de ac;úcar. de farinha. fabricas de beneficiamenro de arro1.. n1andioca e milho. Urna serraria prepara facilmentc o material

:\'I Jornal .. A Noitc" - Rcrort;•ltcm dt:ufa.
\

1
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57 J,,rnal ..:\ ,,,itc.. - Rcfh,rtaticm: .. ,o ~On\· j\· io dos
51< J,,rnal '':\ ,,,itc.. - Rcportaticm dtada .
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tra coisa. isto é de suas r~as e lavouras e das diárias que os muitos
scrvic,;os da Povoacao proporcionam .
Os cafezais entregues aos indios somam cerca de 42.000 pés
cxistem ainda mais cerca de 20 mil em formacao e aos cuidados de
un1 cmprt.!iteiro até que a 1nspetoria possa passá-los as maos dos indios que foram competentes e merecedores. Após muitos anos de
sosscgo. a vida da povoacao comecou a ser perturbada por particulares. que pretendendo ser proprietários das terras do Araribá e outras. 111ovcram acoes judiciais para rea ve-las. A eles se juntaram vi1.inhos an1hiciosos. sonhadores que hao de um dia haverem lotes de
tais tcrras. que sao ótimas. Ainda no ano passado. em abril ou
111aio. surgiu urna nova acao especialmente contra o governo federal para reaver urna faixa de terra abrangendo urna zona que a Noroeste pcrcorre em 60 km. de Bauru. ou suas proximidades. até Presidente Alves. Despeitados de toda sorte ou classe. juntam-se e reuncn1 s~us csforc,;os in.glórios para um mesmo objetivo - a espoliacao
- invcrtendo as coisas. se fazem de compadecidos do estado dos indios. tentan1 desn1oralizar o Servico. tudo na esperanca inútil que o
(ioverno vcnha ahrir 111ao da notável povoacao indígena do Arariha"-· .. .

4. Os Terena •Atuals

t ..

Segundo depoi111ento de urn cntrcvi~tado • .. de 1930 para cü a
s1tu~11.:~i ·. > do indio rnodificou-sc radicallnentc . Antes suas lavouras
cra rn rncnorcs e havia pouco scrvi1_:0; hojc trahalharn para fora.
~ara as fa1endas. Antigarncntc. o Posto da va tudo ao indio e é por
1sso 4uc se cha1nava de protc<.;ao ao indio. J)o te111po do Pr•tdo ·'
r~1ra c~'t ac~1ho u esta protcc,;ao e os indios <.:on1e1i;ararn a trahalhar. ()
1
Prado ahnu ro1i;as para eles. pois crn M-•llo (irosso todos t inham a
sua . :\s ro1i;as rncdiarn entre 1 e 2 al4ucircs dcpendcndo do tarn •tnho
da fa1nília. () Prado ra1nhé111 ahriu o crédito através de urna venda
4uc ha\·ia no Barra~ao . .-\ venda forne<.:ia 1nantirnentos e os indios
trahalha\·arn . trocando o servic,;o. Con1 a colheita. os indios salda\ an1 suas dividas e <.:ontinuavan1 trahalhando. Con1 a rnorte de Pra.

ti~ 1-ntrcvi~ta de l.ui1 tfucno ltorta IJarhosa ''°jornal " f,.olh;.1da ~oitc". Sao P;.1ulo.
~X 1 19.ll. - (Jorn:tl dis(lonivcl nos :1r4uin>s atuais d() P. l . Ara rih;i, \:cdidos
pclt1 ( ·hcfc do Posto>.

KO

.-\r.lli_I•' - ~1\ilt1ad11 4uc \l\C na ;irc.1 h :'t rn ~11 ' 1.k ~11 .1110,
~ Pr.1J11 - cn~;irrc~ad 11 d11 .-\ r;arihá (l11r \olta Je 11.J.lO.•
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do fi1:ou cssc negócio de agora: os pedacinhos de ro~a e o trabalho
para fora . llouvc época e1n que o Posto girou em torno do café.
1.:hegando a existir lavouras de 18 mil pés.

\

Esses 1X 111il pés representam 9 alqueires de chao plantado de
15 en1 15 pa lrnos. O café foi tocado mais de doze anos. Eu toquei
este café uns de1. doLe i.tnos: no ternpo do Hugo Flores. do Pimentcl. do Jo•io Leao. Depois veio o Sebastiao Lucena e depois de um
ano achou que era n1elhor arrancar o café e fazer terras de cultura.
terras de plant•u;ao. pois. segundo ele. o café estava fraco e nao
dava rnais nada. O encarregado Lucena deu o café para os indios
cuidarern e a produ..;ao foi caindo. caindo até se extin'g uir completarnente hú rnais ou rnenos 6 ou 7 anos. Outros encarregados intensificar•nn i.t explora..;ao das terras do Posto a cargo de arrendatários.
4uc chcgararn a ter úreas de até mais de 16 alqueires cada urna. utili1ando a 1nao de obra indígena . Hú n1ais ou menos 4 anos. os arrendatúrios i.tcabara1n. restando ·un1 que explora área de 121 alqueires para a crii.u;ao de gado .. . En1bora Araújo nao tenha precisado
datas. os boletins do extinto SPI confirmam a importancia do café na econornia do Posto. ainda nas décadas de 50 e de 60: ..O progresso desta dependencia do SPI. nestes últimos tempos. tem sido
hastante acentuado. Sua agricultura e pecuária estao apresentando
desen\'ol\'i1nentos. Assin1. o milho. arroz. feijao. abóbora. estao
~endo 1.:ultivados en1 larga escala . A produ~ao destes produtos agrícolas já con1e..;a interessar comercialmente ao enrarregado do PI .
A referida produ~ao nao só satisfaz o consumo dos habitantes do
Posto. con10 sua sobra é vendida no comércio local. A pecuária é
outra fonte de receita que está interessando ao encarregado daquela
reparti~ao. Existe111 ali cerca de 130 cabecas de gado iebu. 40 anirnais de 111ont•1gc1n. A cria~ao de suínos está dando resultados satisfatórios . A inda no ano pi.tssado. ( 1958). foi aumentado o plantío de
25.000 pés de café: jú se colhe desse produto cerca de J60 sacos( .. .)
Nl~ Araribú. be1n corno no lc.a tu. os indios encontram prote~ao que
,·a1 desde a escota. a concessao de terrenos e ferramentas, o alimento na fase inicial. até ensinamento dos métodos racionais de trabalho. E os silvicolas que ali vivem . creio que nao se queixam . O trabalho que a lnspetoria tem tido n·a o resultou inútil. Basta dizer que
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os fero1es silvícolas de 191 O. que estabeleciam a intranqúilidade na
Noroeste. sao hoje pacíficos. trabalhadores. produtivos" -'.
Ribeiro ~ que visitou a área em 1953. constatou que toda a regiao é urna vclha zona decadente de café onde a imensa maioria dos
Ci.tfc1.ais foi s ubstituida pelo~ capinzais e a cria~ao de gado toma lugar cada ve¿ mais proeminente na economia local.
Vill ~ts Boas confirma a visao de Ribeiro: "A atividade econón1ica de toda a rcgiao diminuiu . Antes de Duartina. os lugares mais
próximos do Araribá eram Nogueira e Avai. dois grandes centros
produtores de café. M ais tarde. o café foi substituido pela pccuüria
e. cm conseqüencia, houve urna queda da popula<;ao rural e outros
~roblc1nas provocados por esse retroce~so da lavoura para a pecuána . O Posto se ressentiu disso. Diz-se que em 1930 era comum. aos
silbados. aparecerem de 200 a 300 indios para fazerem compras nas
30 Ci.~sas corncrciais que ~uncionavam em Avaí. Hoje nen hum indio
vai rnai s a cidadc. e Avaí tem' apenas quatro casas comerciais. lsso
dü urna idéia do que a pecuária fez num Estado como Sao Paulo.
Urna grande amea<;a que existe para o Araribá é a inten1;ao da Funai de transformar a área nunia vasta pastagem . acompanhando
assim as tendencias agropecuárias da regiao. Com o gado, o indio
passará a trabalhar para o fazendeiro vizinho e a f-'unai se tornarü o 1N PS do indio: socorrendo-o quando doente. e devolvendo-o
curado ao fa1endeiro que. assim . nenhuma despesa terá" '.
Rchatórios ~t~al's disponíveis no PI confirmam a chegada dos
Tcrcna •to Aranba por voila de 1930: "Os Terena foram transferi- .
d_o s.de Mat~ ~~osso por volta de 30: Teotonio Pio, atual capitao.
<.. alixto e H1poJ1to foram os primeiros" ".
Quanto as atividades do Posto. o mesmo relatório menciona
q~e ' 'auxilia os indios com o fornecimento de sementes. remédios e
ahn1entos. cstes últimos para os velhos que nao tem mais condi~Ocs
de tr~balhar. Cede arado e bois para o preparo das terras e para o
plant10. A produ~ao indígena é negociada cm Duartina e Avaí. as
-~
"'
:ti

S.:n •.IOº c.k Protc1;ao aos Indios - Bolctim 1ntcrno n• :!b. mar~o 11,1~.11.
R1hc1ru. l>arq - l>iário de Campo (Inédito).
l:ntrc' ista rca lil aJa com Ah·aro Villas-Boas. Out . 1972.
Siha. Ant~nio Ja - atual cncarrcgado do Posto . Relató,rio sobre o Posto Indígena :\rariha. 197:!; CO\'Íado a Chclia da Ajudancia Bauru.
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duas cidades mais próximas. estando sempre presente o chefe do
Posto para orientá-los no que for preciso. O Posto de saúde de Avaí
atendc aos índ.ios em pequenas consultas. vacina~ao e no fornecimento de leite em pó. sempre que possível presente o chefe do Posto. Em casos de interna~ao. faz-se na Santa Casa de M isericórdia de
Duartina . Casos de tuberculose consegue-se internamento em Bau·
ru no sanatório. Os cuidados do Posto resolvem 80 por c~nto dos
casos de doen~a: sao os curativos. inje~oes e distribui~ao de remé..
dios. O Posto possui 4 alqueires de milho para atender as necessidadcs da cria<;ao de porcos; J alqueire de mandioca. que é distribuida
aos indios. Atende também as necessidades do Posto urna pequena
úrea de cana. que serve de alimenta~ao para o gado e porcos. Pre'tendc-sc montar um engenho co¡n tra~ao animal. para a fabrica~ao
de melado, rapadura e vinagre. servindo o bagaco de racao para o
gado . Existe plano de um alqueire de terra preparada para planta<;ao de feijao. No pomar do Posto existem: 30 pés de goiaba. tres de
a haca te~ tres de mamao. dez de manga. um de jaca. tres de banana.
.
quatro de pitanga
e um de castan ha d o p ara.•• , .
Villas Boas confirmou em entrevista que .. antigamente. a econoi:nia do Posto girava em torno da extra~ao de madeira e tam.b ém
da lavoura cafccira. muito rica na área. Hoje etas nao existem mais.
A lém da lavoura do milho. arroz, feijao. etc .• ·surgiu apenas urna
atividade nova: a do bicho-da-seda. aprendida pelos Terena diretan1ente con1 os japoneses que vivem nos arredores. Houve um período. por volta de J940 em que japoneses foram levados para o Posto
a fin1 de incentivar a lavoura. Os resultados nao foram estimulantes
e eles se retiraram. No entanto. deixaram ensinamentos relacionados con1 o bicho-da-seda, ensinamentos que se difundiram e que
atuahncnte se concrctizam na prática da criacao.
Uojc cxistc1n apenas cinco ranchos de bicho-da-seda; é pouc?·
mas já é um inicio. Se a Funai pudesse organizar urna espécie de
cooperativa, con1 bases sólidas. tal vez se criasse um núcleo econó111 ico i1nportantc. Por enquanto tudo está inteiramente nas maos
dos indios. O auxilio e as melhorias dados pela Funai re.s umem-se

pratican1cnte na assistencia n1édica . Já é :.~lizuma coisa. pois há quatro anos ncn1 isso cxistia e o pouco que o indio ganhava era gasto
con1 n1édicos. transportes. etc. Com a chegada da assistencia. os
indios deixaran1 de ter u 1na preocupa<;ao a mais e puderam desenvolver os ranchos. Foi úm auxilio indireto da Funai que propor"
cionou aos indios 111elhores condic;oes de trabalho. Diretamente.
porén1. cla nao interferiu cm.nada nao ajudou a construir ranchos.
nada con1prou. nao auxiliou na planta~ao de amordras. Estes trabalhos foram iniciados com os próprios recursos indígenas. Álém
do bicho-da-seda. há a comercializacao de outros produtos. Em
197 J. houve con1ercializa~ao de mandioca. feíta diretamente pelo
indio con1 a assistencia do chefe do Posto. Planta-se também arroz . .
fcijao e milho. Alguns in.dios po'ssuem· galinhas. Procuramos esti111ular isto: como dinheiro da comercializacao do milho. por exem·
;>lo. filemos urna espécie de granja na sede do Posto. U m plano que
cstú cm andamcnto é o da ,a guisicao de 45 mil mudas e: abacaxi.
que serao plantadas em janeiro. com recursos vindos da Legiao
Brasilcira . A linalidade é produzir outras mudas para serem distri-:huidas aos indios. A área é propicia para o cultivo do abacaxi: as
terr;.as sao arenosas e o indio poderá ter sua própria lavou·r a sem
prejui10 de suas atividades regulares de auto-subsistencia.
Os indios do Araribá praticamente nao consomem carne e proteínas. A Funai tem um rebanho de 100 cabecas no Posto. mas o
gado só é abatido em épocas autoriLadas. um ou outro diado ano.
• Há tan1hém urna pequena lagoa natural. mas os Terena nao se inte'
ressan1 pela pesca.
Para assistir os Postos de Sao· Paulo (Araribá. lcatu e Yanuire).
custear e"·entuais despesas comos Guaraní do litoral e mantero escritório. recebemos Crl 4.000.00 da Funai. O escritório praticamente nao dá despesa. pois funciona junto _c om o escritório mantid0 pelo Parque Nacional do Xingu. Utilizamos todos os servi~os
4ut o Parque dispoe.
A Ajudancia manda entre 25 e 30 mil cruzeiros por ano a Funai . '!'los últimos tres anos foram enviados de. 70 a 80 mil cruzeiros .
.-\ renda indígena do :\raribá é pequena. atingindo cerca de
CrS 6.000.00 por ano. Provem do arrendam~nto de área d_e 121 al-

7 Sil\'a , Antonio da - rcl. cit.: 2.
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o

'

4ucircs. separada do resto das terras do Posto pelos trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro" K.
O quadro de Villas Boas parece caracterizar adequadamente a
;1tual situa¡,;ao Terena no Araribá. Numa regiao onde a agropccuúria assu1ne proporcoes cada vez maiores. os Terena, tidos
como ··integrados·; procuram extrair da terra tudo o que necessitan1 para rcproduzir su~ existencia social.
l)o n1odo de vida anterior. guardaram a língua e a danca do
hatc-pau. reviv.ida para moradores das circunvizinhancas no .. Dia
do indio". Da antiga estrutura social, regida pela endogamia das
meta des e carnadas. do poder dos .. una ti .. e dos .. xuna-asheti".
1iada n1ais r.e stou . Nem os mais velhos dela tem lembranca . .
Na ocasiao da nossa visita ao Posto. além dos Terena. a popuhu;ao era formada de indios Guarani e alguns Caingangue ..Ao todo
44 casas com a seguinte distribuicao:
NÚMERO DE CASAS

GRl 'POS
Tcrcn;1
(iuarani
Tcrcna ,!Civilizado
Tcrcna / Ciuarani
e a i ng.a ng.ue
G uarani / Caingangue

27
9

TOTAL

44

4
l

2
1

O n1apa. cedido pelo chefe do Posto; apresenta a localizacao
aproxi1nada das casas e filiacao étnica dos moradores.
Noss~1 investiga~ao restringiu-se aos Terena cuja populacao
atual engloba 173 pessoas~ 84 homens e 89 mulheres. distribuidos
crn ~7 cas~1s . (Quadros n9s l e 2)

a

· QUADRO N9 t
DISTRIBUICÁO DOS TERENA POR SEXO E IDADE
POPULACÁO TERENA 27 CASAS
'

SEXO
Classes de idade
0-5
6- JO
1 1- t 5
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61 -65
66-70
71-75
76-80 .
ignorado

TOTAIS

f\1asculino .

Feminino

6
13

10
17

9

13

11

12
8
7

9
7

6

2
7
1

2
3
1
2

o
o

6
2
3
2
2
2

o
l
o

5

1
3

84

89

Fontes: Pesquisa de Campo. 1973.
Levantamento realizado pelo Posto.
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QUADRO N9 2

Piramide de ldade da Populacao Terena
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Villas Boas nos informou que os surtos ·de sarampo e gripe foram contidos com ·ª adocao de medidas sanitárias e médicohospitalarcs. "Com a melhoria da assisténciCJ. o índice de mortalidadc haixou. Além da gripe de 1919 que atingiu apenas os G uarani.
hou vc um surto de sarampo em 1933. que provocou muitas mortes.
e out ros de sarampo e desidrata<,;ao em 1962. 64 e 66. H oje estes surtos nao ocorrcm mais e ~ste ano morreu apenas urna crian<,;a de seis
dias nascida prematuramente .. '1 • O tamanho médio da familia é
at uahncnlc 4,2 filhos 111 •
() nú1nero de me1nhros da familia é vital para as atividades
produtivas. pois cada casa constituí urna unidade de producao autúnotna.
.
A prodw;ao Terena gira cm torno da cultura comercial do bicho-da-seda e de culturas alimentares de subsisténcia. Métodos rudirnentares. ausencia total de 1nccaniza<,;ao. tamanho teduzido das
roc.;as, haixos níveis de produtividade fazcm com que as unidades de
produc.;.to nao asscgurcrn a subsistencia de seus próprios membros.
o 4uc os irnpulsiona a procurar trabalho nas fazendas que circund:!ln o A rarihú.
<> exerdcio interno das duas atividadcs económicas - comercial e <le suhsistc~1cia - engendra formas de cooperacao e relacües de
pr<H.Juc.;;io diferenciadas. assi1n cotno graus distintos de articulacao
con1 a sociedade nacional 1notivo pelo qual as trataremos em separado.
A sericicultura é urna atividadc crn franco dcscnvolvimcnto. no
Lstado de S;io Paulo. ~uja produc.;üo equivale a 98 11 11 do total produ1.ido no Brasil. Consorte afinna que .. cm 1968-1969 havia no Estado de S;io Paulo. 60.573.450'pés de amora ocupando u·m a área de
-t .JX7 ak1ucircs paulistas e 1.462 sirgarías para a cria<,;ao do bichoda-scda: 78.9"., <los pés de an1ora. 70.5° 0 dos alqueires paulistas e
75.X"., das sirg;irias s·ituavarn-se na área comprccndida pelos municipios de Agudos. Pcdcrnciras. Bauru. Piratininga CabnUia.
l>uartina. l.ucianópolis. Uhirajara. (iúlia. (jarc.;a. Marília. (juaran-

\

•1 \ ill.1,· B11a'. :\h aro. cntrc\'ista citada .
ltr 1 "l" d;id,1 f,1j ohtido atra\'éS d~l lc\'alltalllClltO do numero de filhos vivos nas 27
l·. 1, , 1,

90

11.' rl.'lla pl.',quisadas .

ta. Pirajuí. Presidente Alves e Avaí. destacando-se entre eles o munidpio de Gália que. sozinho. reunía 20.4º 0 pés de amora. 17.7º ~
dos alqueires paulistas e 20" das sirgarias. O número de pessoas
t r~1 halhando na sericicu.ltura. naquele ano. era de 4.479. das quais
76" .. nos municipios atrás referidos. concen'trando-se em Gália 21º o
•
do total" ' 1 •
. Produc.;ao de ovos. producao de casulos e fiacao do fio de seda.
"a prin1eira e a última etapas do processo desenvolvem-se longe das
1.onas rurais. a primeira nos compartimentos dos Institutos de Sementagem e a última no ambiente das Fiacoes, segundo padroes de
trabalho que nada tem a ver com os da 2• etapa. toda ela transcorrida no canipo. em meio aos amoreirais" 1 ~.
A quantidade de OVOS necessária aproducao liga-·s e a~ lama·
nho do rancho e da chocadeira. assim como a forca.de trabalho disponh·el. A base. para pedido de ovos. citada por Consorte, é a sel!uinte:
0

~

·

~

BASE PARA PEDIDO DE OVOS •)
Rancho f 111 J
JO X 7
40 X 7
)0 X 7
60 X 7
70 X 1
XO

X

7

Gramas
80

too

130
160
180

200

O cultivó de amoreiras. única fonte de alimcntacao das larvas é
fundaruental para o sericicultor. Em Saq Paulo sao cultivadas amorciras nacionais e estrangeiras ou "nobres ... sendo essas as que

· 11 Consorte:. Josiidc:th Gomc:s - ··~da1;ocs de: trahalho na sericicultura ... Tese aprc'c:ntad.i como c:\itzencia p.ircial a ohtc:n1;ao do título de: doutor c:m Ciencias Humanas (.·\ntropolotzia) a Comissao Jultzadora da Pontificia Uni,:c:rsidadc: Católica de S;'lo Paulo. Sao Paulo. 197 3.
1:! (' imsurtc. Jo sildcth Uomcs - op. cit. : 20.
I .' Consi,rtc. Jllsildc:th Uomc:s - op. cit .: 23 .
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apresentam melhores q ualidades de folhas e rcproducao. Dentre as
nacionais. a que produz maior quantidade de folhas é a variedade
Catania Paulista: 18 a 20 toneladas por alqueire. cm cada safra '".
Bem conduzida e organizada tecnicamente. a sericicultura é
atividade agrícola de ciclo produtivo rápido podendo fornecer até
nove criadas anuais. A comercializacao do produto é imediata. e os
riscos envolvidos na sua producao sao menores que nas demais culturas agrícolas.
A criacao do bicho-da-seda passa por fases específicas até a
formacao do casulo. Seu cido vital compreende de 40 a 50 días.
maior parte dos quais é passada na chocadeira. pequena construcao
próxima ao rancho. para ondeé finalmente transferida a larva. dias
antes de iniciar a producao do fio.
Nao havendo interferencia do homem. a larva. no interior do
casulo. transforma~se cm crisálida para. em seguida. tornar-se borboleta. rompendo o fio de seda que a envorve. Essa segunda etapa é
interrompida pelos compradores de casulo. sem o que ·a producao
ficaria inutilizada.
Boa alimentacao. higiene e temperatura estável sao os fatores
mais importantes para o perfeito desenvolvimento do bicho-daseda.
·
Pebrina. calcinose. flacidez e amarelao sao as doencas mais comuns. A flacidez e o amarelao sao causados por distúrbios alimentares e peia falta de hig~ene nos ranchos. A calcinose é prov.ocada
por fungo de grande disseminacao nos municípios sericícolas e a
pebrina é urna doenca genética que se transmite através do ovo.
Feita a colheita. os casulos sao limpos e submetidos a rigorosa
e~colha. retirandQ-se .os defeituosos. moles e manchados. Depois
disso. sao acondicionados C transportados pra OS seE:adores OU para
as. fiac0es de seda no máximo alé oito dias ·~.

\

14 O Estado de sao Paulo possui 61 mílh~ de amoreiras. Gália tcm cm seu municipio 13 milhócs de pés. o que a coloca em I•lugar do Estado com cerca de 2Sº;,
do total.
15 Na lndústr~a de Seda Rivabcn. cm Gália. os casulos sio colocados em água fer·
vent~ e batidos com uma vassoura de ramos para libertar a extremidade do fio.
que e enovclado pelas dobraduras (aparelhos que cnovelam o fio). O fio dobrado
de seda crua é torcido e limpo das impurezas. o que aumenta a sua resistencia. Os

No Araribá. a criacao do bicho-da-seda era excrcida apenas
por Terena: recentemente. entretanto. um Guaraní comecou a participar dessa atividade.
O quadro n9 3 1nostra os cinco criadores. o tamanho aproximado de suas rocas. o total eje pessoas residentes na casa. a mao-deohra ativa. a procedencia do chefe da familia e a data aproximada
da chegada ao Ararihá.
Entrevistas f oram realizadas com todos os criadores. e delas
pode-se depreender algumas regularidades da atividade: familia nuclear con10 unidade de producao: coopcracao de todos os mcmbros
da unidade produtiva. dos mais jovens aos mais velhos: utilizacao
esporádica de mao-de-obra assalariada: dependencia de financia- ·
n1ento bancúrio para a construcao dos·ranchos. geralmente avalisados pelo .. capitao.. Terena ou pelo chefe do Posto: conhecimento
téc,nico quanto a prevencao de pragas que podem ser fatais
desenvolvimento das criadas é relativa complexidade dos instrumentos de produ<;iio.
Sergio Lipu. informou que iniciou sua criacao há mais ou menos quatro anos. sendo praticamente o transmissor da técnica aos
demais indios 'i..
Segundo ele. a técnica é simp·les mas melindrosa pois exige cuidados especiais. sendo entretanto do dominio de toda sua familia.
com exceciio de seu pai já muito idoso e de um filho de 2 anos de
idade. Para Nercidia. sua mulher. os grandes segredos do bicho-da- .
seda sao: alimentacao por igual (isto é. quando todos estao acordados) para harmonizar o desenvolvimento dos casulos; boa chocadeira: boas folhas de amora. muito silencio. calma e higiene 17 •
Toda sua producao é comercializada cm Duartina. ao preco do
mercado. Possui ainda cerca de um alqueire de milho. feijao e mandioca cuja producao destina-se a subsistencia familiar.

ªº

tios assim.obtidos pass~m por ~ma opcra~io chamada repasse e vao para a sala
de fios: la suas extremidades sao amarradas e dcpois sao empacotados para exporta~ao.
'
16 Quando perguntamos a Sergio lipu onde aprendeu a técnica. negou-se a dizer
para .. nao abrir o jogo".
17 Segundo. a mulhcr de Sergio. nao·se pode entrar no ranchio com a roupa suja.
nem mu1to nervoso.
•
·
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Levino prescinde da mao-de-obra assalariada. trabalhando
com sua familia que se comp0e de seis pessoas das quais apenas sua
mae,. de 78 anos. nao trabalha. Em. 1972. nao plantou nada para o
p_róprio consumo a nao ser mandioca. Tudo que neccssita é comprado em Duartina - roupas e mantimentos. O gasto mensal da
familia situa-se entre CrS 130.00 e CrS 180.00.
Seguns,io suas informacoes confirmadas através das notas da
Fiacao. a producao obtida na última criada de 50 grs. de sementes•
ao pre~o unitário de CrS 1.00 foi:
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Sergio possui atualmcnte dois ránch0es de 40 x 7 metros cada
um; num deles trabalha seu irmao. dono de urna das maiores lavouras de amora, com cerca de quatro alqueires. Da produ~ao obtida
30% pertence a Sergio. A complementa~o da for~a de trabalho é
feíta através do emprego de outros indios, pagos razao de CrS
8.00/ 10.00 por día. sem comida.
Levino. outro criador. forneceu-nos informa~oes mais detalhadas. lnformou-nos que o investimento inicial para a constru~ao do
ranchao orcou cm cerca de CrS 600.00 e que o pre~o atual das sementes em Duartina é de CrS 1.00 por grama. Possui 1/ 2 alqueire
de amora cultivado e acredita que para cada 70 gramas de semente
é necessário um alqueirc de amora.
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2•
duplos
TOTAL

QUILOS
54.200
10.400
1.000
65.600

PRE(OPJKG TOTAIS Crl
11.00
2.50
1.80

596.20
26.00
1.80
624.00
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Jorge Maria trabalhava nas fazendas antes de comecar a criar.
.. Agora COlll o bicho-da-seda. nao trabalho fora; lá é muito duro;
planto um pouquinho de arroz. milho e feijao só para a familia ...
O investimento inicial p_a ra a construcao do rancho de 25 x 7
metros foi de CrS 840.00: ..Tudo das economias que cu e a mulher
fizemos" . Familia numerosa. sete filhos solteiros. e uma filha casada. Jorge ~mprega em ''época de aperto" seu genro; pagando CrS
10.00 por dia a seco.

9.S

Até agora obteve duas criadas de 80 grs . .cada comos seguintes
tot~t is:
I• criada
( ·,u11/o.'I e/e•

Qui/'1.f

Prero por Kg.

Totai.f em Crl

I•

145
59
9.200
213.200

11.00
2.50
1.80

1.595.00
147.00
16.56
1.759.06

Quilos

Prero por Kg.

Totai.f em Crl

144.500
59.000
5.600
209.100

l l.00

1.589.SO
147.SO
10.08
1.747.08

2•
duplos

TOTAL
2• cri.ada
( ·a...11/0.f ,/e

,,l•

duplos
TOTAL

2.50
1,80

Se considerarmos a possibilidade de Jorge chegar a obter quat ro criadas. como nos informou. mantendo fixa a quantidade de
grantas (80 grs.) e o pr~o total da produ~ao (CrS 1.700,00), seu ganho bruto anual poderia atingir CrS 6.800.00, o que corrcsponderia
a urna médla mensal de CrS 566..00.
Vitorino Pio. irmao do capitio Teotonio, é o criador mais recente. lniciou-sc na atividadc cm 1972. S~a familia comp0c-se de
oito pessoas. mas apenas setc estio na cria~io. pois seu filho Mariano. de 24 anos. trabalha para fora. Com um alqucirc de amora,
conseguiu criar 40 grs. cmbora afirme que precise de 3 alqueires.
Em 1972 só conscguiu duas criadas pois ºa amora demorou para
crescer. o dinhciro cstava curto. dcu docn~a no bicho". Atravá das
notas da Fia~ao verificamos que cm sua última criada, com 60 gramas de semente. ao pr~o de CrS 1,00 por grama. obteve:
Casult>.f de
Quilos
Prerop/Kg.
Totaisem Crl
I•
2~

duplos

TOTAIS
96

88
13
3.50
104.50

10.so
2.SO
1.80

924.00
32.SO
6130
962.80

. ~os da~os obtidos pelas entrevistas. pode-se afirmar que a
cna~ao do bicho-da-seda no A raribá. se suficientemente incentivada e amparada. poderia levar os Terena ao abandono do trabalho
em f~zendas. concentrando sua for~a de t~abalho na própria reserva. Entretanto. problemas de várias ordens cercam a atividade: dificuldades financ~iras para a constru~io das instala~oes pois. vía de
regra. os financ1amentos bancários necessitam de avalista· dificuldades técnicas. urna vez 4ue os indios nao dominam toda; as fases
d? p~ocesso de pr~du~ao. mesmo no caso do maior criador: de~n
dencaa total das f 1a~oes no que diz respeito a compra de ovos e a
venda dos casulos.
. Como as unidades operam com niveis incipientes de tecnolog1a. os casulos sao constantemente afetados por doen\:as. reduzin·do-~e ª.produtividade. A produ~ao de nenhum dos criadores ~hcga
a at1ng1r a propor~ao de dois quilos e quinhentas gramas de casulo
para · u~a grama de scmentc.-nenhum ranchó utiliza a capacidade
produuva total base~da na rela~ao tamanho do rancho/gramas de
semente. nenhum criador atingiu até boje oito criadas anuais número considerado usual para a produ~ao na~ional. segundo 0~ dados de Consorte••.
Com o excrcício da sericicultura; houve aumento no nivel de
c~nsumo das familias produtoras: máquinas de costura, rádio transistor. sapatos de couro. etc. As moradias. entretanto, em nada se
alt~raram . Sao do t~po semelhante as dos que trabalham apenas na
agricultura de subsistencia '"

18 ~·~nsorte. Josildeth G .• op. cit.: 2l/ll.
19 f~a possivcl 11rupar as 27 casas Tercna cm nfveis, 1e1undo a~ de cktcrm1nados elementos. a saber:

.\·í,-rl das cmas
l. Barru1r '°°"' 10pi. duJo tk
bo11do s//ouo
1. Ba,ro1r <'110pi, d10o tk Ir''° botlda """/0110
J. Madrin1 <" 'sapl. <"Ñio dr
botldo s//ouo
4. Madrin1 '° ;.,;, <"luio tk ,,,,. ha1klo '°'Ítwo
5. Madrira <"/ 1nlto. d10o • 1r,,. botido c//out1
6. Modrira <"/ In/to. dttJo • tijolo um /out1
7. Madriro '° 'tnlra. C'ltt1o dr tijolo """ /0110
Tutal

""'O

''''°

Totol
6
9

I
I
6
I
J

17
97

M ilho. feijao. mandioca. amcndoim e arroL sao os tipos de cultivo mais corn uns entre os Terena. C om essas lavouras temporárias
procuran1. en1 primeiro lugar. garantir a suhsisténcia e. cm segundo. possihilitar o e·n,io de. excedentes para O mercado ..
l>uartina e Avai sao os centros regionais n1ais in1portantes
para a con1erciali1a<;ao. seguidos de (jália e C1ar<;a.
() quadro n<J 4 n1ostra as do1e fan1ilias entrevistadas. o tamanho aproxirnado de suas ro<;as. o total de pcssoas residentes na casa. a mao-de-ohra ati\'a·. a proccdéncia do chefc da fan1ilia e a data
•1proxi1nada da chegada ao A rarihá .
(«uno no hicho-da-scda. a unidade hásica de produ<;ao é a
fan1ília nuclear. Ern alguns casos. as mulheres se encarrcgam son1ente das ati,idadcs don1éstic.:as: \·ia de regra porérn. todos cooperan1 nas atividadcs da la\.\)Ura: chcfcs de Í•unilias. esposas e filhos
aórna de 4 anos.
.Scrncntcs. en·xadas. fertili1antcs sao. ern gcral comprados em
A\·aí e l>uartina. e o Posto sú os distrihui ocasion<.timente.
A4uclcs que possucn1 ro<;as rnaiores - de cin~o a tres alqueircs
- chcgar:n cvcntualrncntc a cn1pregar núlo-dc-ohra a~salariada. variando o' pa~arncnto entre CrS X.00 e CriJ0.00 por dia. a seco: os
den1ais. dcpcndcrn cxdusi 1••11ncntc da for<;a de trahalho familiar re·
1.:orrendo. por \'Ctcs. de parcntcs.
<> trahal ho ex terno. nas fa1cndas. é sempre ti do como muito
pc-:.ado . 11 ugo. por cxcrnplo. diz que.; "é mclhor passar u m pouco
;1pcrtado. do que ter de trahalhar fora ~. Ciriaco pensa diferente: ..o
trahalho fora. na colhcíta. dú para tirar maís renda. só que carpir
scn1car é n1uito duro".() cmprego da mao-de-ohra assalariada. adn1iti<lo ahcrta111ente por Hugo. é negado por Ciriaco: "nao contrato
c.:an1arada e tan1hén1 nao trahalho para ninguém. aqui no Posto:
4uando prc1.:iso. pcc;o ao Joa'O Cactano e a Eva. que tém ohrlga..;ao
de rnc· ajudar" : .
Entre os agricultores .. médios" - com ro<;as de trés a dois alqucires - nao ocorre o emprego de mao-de-ohra assalariada: por ou-

e

••

..
..
..
"'
"' .....
==
.... 00
.. .. o. o o.. o.. o..
00
00
00

o
o

o
o

o

o

00
1111 1111

-°'

<

=
<
<
o
z
<

°'

...•

z

-z
u

Ul

!

-=

~

gJ

o
~

Q

fo-o

rn
rn
:>
rn .

o

fl'l

.e:

:::>

-o
~

<

== ..
....
o
"'"'o

00

00

...•0 0...• ...o
"'

~~

~

:s

::i oj

U.!

..o.
1111

.e

o>
-o
·-

.

º~

V)

-

r--

"'

~

o -e u1111
.,,

u

o

00

1=

fo-o

...J

~ ·

-E

e• 1111e

o

1111

!.!
.....,-

~

r,¡J

o
o

u

1111

=u lll

a-8
.c.·;;

.. _
u

-o ...
O.!

!

u-

.N

.§ .3

z

..
a

'o. u

·)(
-

o

t
~-

"'
1111 :s
CT--

di

1111-- ..

-<e""
"' 1111

20 ¡., .. l.ulu ( actano é a filha mais vdha de Ciriaco. 12~ ;1nos1 casada cnm Jn;io
< aciano. cl\·il11ado. nc¡?ro . Sq?Undo nossas ohscn;11;i,cs. a rcsidéncia é ncol1lcal
'empre prú\:•na da casa do' pais da noiva.
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tro lado. o trabalho nas fazendas se torna mais constante. De Joio
l .ipu. conseguimos obter dados sobre a produ~io de sua r~a: ..em
1972. vendí 12 sacas de feijao a CrS 65,00 cada urna e 10 de milho. a
( ·rs 25.00 o resto da terra foi só mandioca para meu gasto. Trabalho rnuito para fora porque preciso. Ganho CrS 10.00 por dia. a seco··. Se o total da sua produ~ao foi de CrS 1.030,00 a média mensal
da familia, composta de cinco membros. é de C1S 85.50, sem computarrnos as parcelas obtidas pelo trabalho dos m.e mbros diaristas.
difícil de calcular.
Olímpio de Souza diz ser muito experiente. Familia numerosa.
con1 cinco filhos, todos cooperam na produc;ao. inclusive sua mul~er. . Olímpio planta banana, laranja, cría galinhas (afirma ter 30),
porcos (3) e ainda pesca. Guardados os números. talvez um tanto
exagerados, afirma que o que planta dá para viver; ..O resto vendo
cm Avaí e Duartina e a inda dá para as sementes". Olímpio enfatiza
que ..é dificil trabalhar para fora: Terena tem que ficar aquí dentro. porque aquí é sua na~ao ...
Balbino Scbastiao. casado com urna irma do Ciriaco. possui
urna das maiores familias do Araribá. Alguns filhos casados se mudaram: Cassiano está em Bauru. Eunicio se casou. s~fu. depois voltou: A raci está fora. mas seu filho reside com o avo. Atualinente.
scte trabalham na roc;a . Em 1972. sua produ~ao de milho chegou a
20 sacas. A julgar pelas informa~oes de Joio Lipu. o total de milho
<leve ter atingido CrS 500,00. sem computarmos a mandioca. Balbino acha que o trabalho externo destina-se exclusivamente aos hornens . ..O que cu quero é come~ar com o bicho. Já trabalhei juoto
com o Eunicio, para o Sergio e aprendemos. O negócio nao foi
hom, porque ele nao pagou em dia e a gente abandonou o servico...
Benjamirn possui roc;a de 2 alqueires: um para feijao. meio para milho. o resto é rnandioca e arroz para a subsistencia. º ,A r~a eu toco
con1 a l.eonidia (esposa). As meninas nio podem trabalhar.. : Sua
produ<;:lo .dc milho. cm 1972. atingiu CrS 400,00... Com vinte q'uilos
de semente que comprei por vinte contos. tirei dois carros de milho
que valem CrS 200.00 cada um. M~o. esse ano foi só milho, ano
.que vc1n vou ver se dá pro feijao·~ .
Conl farnília composta de cinco pessoas. ve-se obrigado a trahalhur nú111a fazenda de arroz. perlo da área: "ganho c ·r s 10.00 por
día. masé n1uito puxado. se a gente chega atrasado o administrador
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reclama. paga menos. o que nao acontece quando a gente trabalha
na terra da gente. Se eu a Leonidia conseguir plantar mais. vou deixar de trabalhar nás fazendas .. .
Guilhern1e Lulu é irmio de Ciriaco. vive com sua mulher e nao
tem filhos. ··só planto milho. para vender. Arroz e mandioca é pra
comer... Em situa~ao pior que os anteriores. G uilherme nio ºtrabalh4t para fora. pois sua mulher está doente desde abril de 1972. Algumas das suas afirmacoes revelam como reage a vida no Posto: ..O
Teotonio. nem visita nós: nao dá conselho. é contra a uniao. O
indio é atrasado mesmo. Eu. e os meus nao gosta de dancar o batepau. nao suporto. é sinal de atraso ...
Na entrevista com Guilherme. estava presente um Terena muito velho - Valentino - que chegou no Araribá junto com o Prado. e
que reside atualmente em Mato Grosso: ••Quando cheguei aqui.. havia muitos Guaraní que eram bravos e andavam nu no mato. Nio
plantavam nada e viviam dos mahtimentos que o Posto dava". t::
par.&icularmente interessante sua versao sobre o pequeno número de
indios (iuarani que - ainda estilo no Araribá: ··Quando o Prado
cortou o fornccimento de mandioca. 800 Guarani resolveram fugi-r
da reserva.mas forarn presos em Duartina. O Prado trouxe eles de
voila e deixou que pcnsassem:· que·m quis ir embora foi. e é por isso
que tem pouco agora. O Prado era mau. batía nos indios. só nos
Guarani. que nao queriam trabalhar e precisavam aprender. Depois do Prado piorou. Os encarregados nao paravam no Posto. Só
mandavam. Hugo e llamar :• pegavam o que os indios plantavam e
vendiam. Só o que os padres davam é que eles deixavam . Como seu
Alvaro e o Antonio nao é mais assim''.
Os Teren1a que possuem rocas de 1/2 alqueire. Heitor Sebas- ·
tiao e Florencia Pio - nao comercializam nada e o trabalho externo
é mais regular que nos casos anteriores. Os filh~ de Heitor residem
far~ da área. razao pela qual o trabalho. mesmo coma roca pequena. fica mais apertado. ··Eu gostava muito do bicho. mas estou fi.
cando sozinho. todo mundo está indo embora ...

~I

Lncarrc1mdos ~uc su'--edcram ao Prado.

1()1

Florencia. irrna de Teotqnio. tem situacao diferente. Viúva.
scu rnarido foi funcionário da Noroeste. Sua familia compé>e-se de
4uatro pessoas: urn está em Aracatuba. trabalhando na Noroeste;
u 1na fil ha é empregada doméstica em Bauru. Só dois filhos residem
con1 eta. Un1 nao tr.abalha e o outro. além de trabalhar na ro~a de
rnandiocu e rnilho. é assalariado do criador Sergio. do qual recebe
( ·rs x.oo por dia.
A entrevista com Florencia. dificultada pelo fato dela falar
pouco portugues. revelou que a renda familiar deve oscilar entre
CrS 3KO.OO e CrS 400.00. sem computar o que Bernardo ganha com
o hicho-da-seda:
Pensiio da Noroeste . ......... . . . ........... .. .. ... . .CrS 150.00
Contribui~ao de Paulo (funcionário
da Noroeste. e'rn Ara«;atuba) ..... : . ..... ............ CrS200.00
Ajuda de Angela (empregada em Bauru) . ......... CrS 30.00
·rotal ..... . . . .... .. ... .. .. . . . . .......... ............. .CrS 380.00
Os Tcrena que possuem menos de 1/ 2 alqueire. trabalham
1nais nas fa1cndas que nas r~as ... Um pouco de mandioca e milho
dú pana viver... diL Acacio; Be'rnardo. nao tem r~a. nao planta nada . Sua casa . ~' mais pobre de todas: .. De vez em quando vou até
:\ ,·ai : de Jlé demora muito. quase seis horas. Sabe m~o. no passado. phantci un1 pouquinho só de feijao. mas o cavalo e o gado con1cu tudo. Já voltei para o Mato Grosso tres vezes nesses \'Íntc
~llhls. rnas lit t~i tudo mudado e tenho que ficar aqui mesmo. Esse
ath.l o Post o vai dar semente de feijao. acho que vou plantar. Seu
..\l\'ar,l dissc que abaca:\i também ··. Eu planto arroz lá na fazenda
J,l japones; ele rne paga CrS 9,00, sem boia. mas eu só trabalho 3 a
-' días na sen1ana ... A julgar pelas informa~o~s de Bernardo, trabalhando J dias por semana. consegue obtcr num mes CrS 144.00.
para o sustento de 5 pessoas.
A \'enda dos produtos do Araribá se realiza dirctamcnte nos
arrn~uens da cidade ou nas próprias r~as dos indios. No primeiro
\

~~ Al\·anl \'illas-Boots informou que no mes de attosto. foram plantadllS J .000 pés
Je: aha~a\i e: a produ~lo será dos indios.
10~
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caso. o transporte. do Posto ao asfalto. é feíto cm carr~as deleite e
o restante cm ónibus. No segundo, o comerciante ou ·seus intcrmediários. chegam com caminh0es as r~as e aí realizam as transacoes:
M uito embora a explora~io agrícola nao seja incentivada ou
amparada pela Funai e os cultivos se processem por métod(l~ rudimcntares. o indio tem necessidade de vender o que produz. a fim
de adquirir as mercadorias que neccssita. Por outro lado, a agricultura Tcrena tem pouca importancia para <;> mercado consumidor
4uc. aliás. pode prescindir dela. Trata-se portanto, de urna agricul- ·
tura de subsistencia. essencialmente familiar. embora envie excedente ao mercado regional.
.
.
No caso das r~as menores - as de menos de dois alqueires - a
produ~ao ·é tao pequena que nao atcnde a própria subsisténcia da
familia . ~sse caso e naqueles em que o comércio de excedentes é
muito limitado. a mao-de-obta se desloca para atividadcs assalariadas em fazendas . Vendendo a for~~ de. trabalho. comumcnte como
diaristas. pelo pre<;o de CrS 8.00 a 10.00, os indios compensam a in- ·
suficiencia de sua producao participando. instavelmente. de estabe.·
lccimentos agrícolas capitalistas que '=ircundam o Araribá.
A agricultura comercial e a agricultura. de subsisténcia sio,
portanto. as bases da economía Terena. Embora a posse da terra
scja con1unitária. o trabalho está a cargo dos mcmbros de cada
farnili ~a 4ue formam urna unidade de produ~ao . A for~a de trabalho!
alhcia ao quadro familiar. é utilizada para suprir deficiencias do número de membros ativos da familia nuclear. Usualmente, parentes·
alins sao os mais convocados para essa rela~io de trabalho. Dessa
mant>ira. o trabalho fámiliar e o trabalho assalariado cocxistem sem
que se altere a característica interna das atividades económicas,
marcadas pcl.a ausencia de rela~oes de explora~io e cocr~io. Entretanto. vimos que no caso dos máiores produtores, já se manifes.t a
tendancia a dissocia~ao destas duas modalidades.

No caso do bicho-da-seda. por se tratar de atividade que vcm
sendo exercitada hil. apenas quatro anos. observa-se que ncnhum
produtor a clase dedica exclusivamente. mailtendo semprc cultivos
álimentarcs que. eventualmente. pouam vir a ser comercializados.
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Na agricultura de suhsisténcia. apenas o aun1cnto das áreas
cultiv:1das. 4uando associado ú caréncia de fon;a de tr~1halho. podcrú en:-.e,iar o surgi 1ncn to do trahal-ho assalariado.
No entanto. quer na con1crciali1.;.u;Jo do hicho-da-seda. qucr
na co1nerciali1.a<;Jo de e.xcedentc das culturas ali1nentares. é o mercado externo que deter1nina o destino dado ú pr.1)Ju1.;:lo indíg.cn;1.
No prin1eiro caso. a exp;.p1sao ou retra<;ao da sericicultura- podcr:1
:1c:1rrctar au111cnlo ou c.xtin<;;i o da ati\·idadc: no s-cgundo caso. o
n1crcaJo e.xtcºr no. poJendo prc-.,cindir da produ1.;:1n ind íg.c11 :1. ra1
con1 que ª"culturas alitnenlares se descnvoh am dentro de limites
'i;,'1 vei-., :'1 co111erciali1.a<;:io.
Por isso. o indio se ve compelido a participar l:OlllO i.l'>!-.alariado
no :"t1nhi10 ocupacional do sistema ell\\)h·ente. cm qu:ilqucr situa1.;:lo onde isso seja possível. ()s cfcitos th.:ss;1particip:í'-·:'11) sc rcll1.:tc111 ·
intcrnan1cnte. desarticulando a econo1nia n>opcrat i\a familiar. individuali1ando a for<;a de trahalho. tornando a C\Hnunidadc 1ndíg.c11a 111;1i.., vulner:1vel ,·, pcnctra<;ao das inslitui<;úe.., do siste111a dominante.
() fi111 da atividadc econóniica Tercna ..,e rcali1a. as:-.i1n. 1:111
duas tendéncias opostas: produ1ir para o consun10 e produ1ir para
o 111ercu.lo. A pri1neira. rc1nanescentc da cconornia tradicional dos
núcleos indígenas. cornprccnde a troca. a inda que 1nonetúria. corno
lllll lllCÍO dc·ohter o que nao se produ1.. Ao contrúrio. na produ<;ao
para o increado. cornpra e venda passarn a ser. ainda que de forma
incipiente. o prindpio e o fim do processo econúmit:o.

\
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5. Participa.;lo a lntegra.;lo

()s nexos econó111icos que os Terena dcsenvolvem con1 a socicdade nacional se cxprcssam fundan1entalmcntc em duas ~1l.ividades:
cll1nerciali1.a<;ao da produ<;ao e participa<;ao assalariada em estabclccirncntos agrícolas. Responsávcis pelo dc~aparccirnento progres~
,¡\.t) de ati\'idadcs econó1nicas tradicionais e de formas comunitári;1-.. de trahalho. provocarn o surgimento de novas rcla<;ocs fund<tda-.. cn1 intcrcsscs individuais e rnoldadas pelo sistema dorninantc.
Lrn ,·crdadc. esscs fatorcs corrcspondcrn a duas n1odalidadcs
de explora1.;:io que 1narca1n a ahsor<;ao da ccono1nia indígena pela
econornia capitalista: a e.xplora~ao dircta e a cxplora1.;:io indireta.
A c.xploral,,'.Ut) é dircta quando se rcali1a atra\'és dos n1cios de
produ1.;:i() e da con1pra da for<;a de trahalho. a lirfl de aplic:i-b ú
produl,,'.:io.cconúrnica. A participa<;Jo do indio conlt> diarista. e111'preiteir() ou assalariado regular 111arca a supcra<;ao das reb~t"les interétnicas pelas rcla1_:t1cs capitalistas de produ<;Jo. tHJ mcllhlf. tl pre'
do1nínio das rcla<;ócs de dasse sohre as rcla<;t"le-.,
étnil·:i-...

;\pesar dos í.n dios deterem a posse da terra. a agricultura tradicional nao lhes garante produ<;ao suficiente para a subsistencia.
ohrig.ando-os a huscar nas fazcndas vizinhas oportunidades para a
prcsta1o;ao de trabulho re1nunerado.
A explora<.;ao indircta se realiza nas rela<;oes comerciais. Para
l)S indios. cotnén:io significa levar 1nercadorias ao centro mais próxinll). COll\'ertc-hts elll dinheiro. adquirir O que nao produzem e. assitn. satisfa1.er suas necessidadcs. Para os cotncrciantes. a produ<;ao
indíg.en<t. desvalori1.ada. prescindível. n1as negociável. representa
,·iahilidade de venda de hens de consurno. cujos n1ecanisn1os de fix<u;ihl de pre<;os transcenden1 a esfera regional.
As duas 1nodalidades de explora<;ao expressam a contradi<;ao
fundatnental - pr,o priedade privada dos n1eios de produ<;ao ; forma
social de produ1o;ao .e cont)lnica - característica central do sistema
capitalista. Essa contradic,;ao ahrange toda a estrutura nacional e
dcterinina a di\'iS<lll da sociedade elll classes. C 0010 decorrencia.
plH.ic OCllrrer oposi1,;all entre indios e o restante da popula<;ao. entre
rural e urbano. entre linguas indígenas e língua nacional e. principahncnte. entre trabalho buscado na coopera<;ao e ajuda mútua e
trahalho assalariado.
() processo de 1nudan<;a se cstabelece segundo um movimento
caracteri1.ado. de un1 lado. pela integra<;ao orgánica dos conglomerados indígenas na cconornia global e. de outro. pela destrui~ao de
seus contcúdos sociais e penetra~ao de novos modos de produ~ao e
troca. condi<.;•1o da integra<;ao.
Nas liltirnas déc¡adas. o marco teórico que norteou as análises
de 1nudan1i;a or<t enfatizava aspectos propriamente culturais e altera1o;l'les decorrentes do contato. ora se deslocava para a dinamica
das rcla,0cs i nterétnicas. onde a sociedade global. definida como
plural. engloba va duas etnias a tribal e a nacional - que. -ao se confnHllarern. tcndian1 a se negar.
\

Trah•alhos 1nais recentes procuram operacionalizar a categoría
carnplltlcs. e torn•·a-la aplicável a popula~oes indígenas ditas integradas. islli é. •'tquelas que n1anten1 rela<;oes regulares com a sociedade
nadllllal. O fulcro principal dessas tentativas é justificado pela ne'-·cssidadc de C\.lt1stru1,;~10 de .. un1 rnodelo bastante geral que permita
IOó

explicar. por rheio de um certo jogo de permuta<;oes. a variedade ·.
empírica de sociedades campesinas.. 1 •
A composi<;ao do modelo. em tipos polares. torna possível o
enquadramento das sociedades indígenas como subtipo do campcsinato brasileiro. a partir de tres variáveis: posse comunal e ~so da
terra. mercado de mao-de-obra e dependencia política . No cxtrcn10
oposto teríamos: propriedade individual da terra e seu emprego
para a produ<;ao de excedentes. mercado de bens (comércio local ou
regional) e independencia política. variáveis que caracterizariam as .
sociedades Maya da Meso-América.
Embora o foco da análise se situe n;.is rcla<;oes internas aos mo- ·
delos. pois .. configuram efetivamente a dinamica social de interesse
primordial da investiga<;ao" ~ . entre os dois tipos .. há um .. gradie~t .. em que sempre se poderá situar as sociedades campesinas
concret as •• ' .
A cornprova<;ao empírica do .. tipo .. campones se verificaría
através da prcscn~a de fatores. concebidos como variávc:is independentes. !\ hundáncia de tcrra. mao-dc-ohra cscassa. haixa intcgra<;ao.
no sistcrna nacional (e internacional) dcfiniriam o máximo de cam·
pesinidade e o rnínirno de proletariza<;ao. Inversamente. cscassez de
terra. mao-de-ohra abundante. alta integra~ao no sistenut nacional
(e internacional) constituiriarn o máximo de proletari1.a<;ao e o
n1inin10 de carnpcsin idadc.
Por se tratar de Ulll "gradienc·. camponeses e prolctários nao
constituem oposi<.;ao 1nas "um continuum com dois casos limites
entre os quais tcriarn 4ue ser colocadas todas as situa<;oes em que
parcciros. n1ccH-os. arrendatários. etc. podem ser encontrados .. •.
A prin1cira aplica<;ao dcsta tipología a urna sociedade indígena
- Os Potiguara de Baía da Trai<;ao - permitiu identificar dois tipos
de campesinato indígena: o agrícola e o pes4ueiro.

Oli\·eira. Roberto Cardoso de - .A Sociologia do Brasil Indígena. Rio de Janeiro.
Tempo Brasileiro. Editora da USP. 1972: 147.
2 Oli\'eira. R.C. de - op. cit.: 148.
J Olheira. R.C . de - op. cit.: 148.
4 \'dho. Otá\'io Guilherme C.A . - ..O Conceito de Camponcs e sua Aplica~ao a
:\nálisc: do Mdo Rural Brasikiro". América Latina. n.9 J (ano 12)jan.-mar.1969:
102.
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Relacoes de. producao simétricas na agricultura e assimétricas
na pes~a. geradas pela existencia de ..classe" detentora dos meios de
producao. (embarcacoes. redes. etc ... ) criam relac0cs de mercado
diversas: .. Duas diferencas importantes devem ser apontadas entre
as relacóes de mercado na agricultura e as relacoes de mercado na
pesca. A primeira delas refere-se a circulacao ~os dois tipo_s de produto.s indígenas: enquanto os agrícolas trans1tam exclusavame~te
no interior do sistema local, o pescado o extrapassa e alcan~a o sistema abrangente. A segunda. diz respeito a natureza do papel desempenhado pelos Potiguara num e noutro mecanismo de mercado:
naquele que acolhe os produtos agrícolas os índi~s assumem opapel duplo de vendedor-comprador. isto é. na mesma pra~a-de
mcrcado eles adquirem os bens de consumo postos ao seu alcance
pela economía nacional; ao contrário. no mercado de pcixe os
indios que se dedicam a esta atividade funcionam apenas como vendedores. ali recebendo a moeda que será aplicada na comp~a de
itens de subsistencia através de relac0cs cm outros mecanismos de
mercado. nos quais eles operam exclusivamente como compradores
(o comércio de Baía da Traicao.-mais freqüentemente a feira de Rio
Tinto).. \.
Essas diferenr;as revelam a existencia de duas estruturas autónomas e. ao mesmo tempo. unificadas cm. termos da oposicio subsistema indígena/ subsistema nacional. ..O campesinato surge em
dado momento como urna resposta do subsistema indígena acompulsao que emana do seu relacionamento como subsistema nacional. ou seja. como decorrencia do processo de integracio ao qual se.
L.
'do .. ".
ac ha su11n1et1
Considerados os Potiguara como ••part-society" rural. dotada
de potencial de integracao específico, caracterizada pela dicot.omia
rural / urhano. e regida pela oposicao subsistema indígena~subsiste
nut nacional. chcga-se a seu enquadramento como subtipo indí&ena do ca1npesinato brasileiro.
·

\

5 Amorim. Paulo Marcos de - ·~Indios Camponcsa.. ~Os Potiauara de Bala da
Traic;ao). Revista do Museu Paulista. N.S .• vol. XIX, Slo Paulo. 1970/1971: 89.
6 Amorim. Paulo Marcos de - op. cit.: 91.
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Embora reconhecido o caráter geral e rudimentar ~o modelo·.
a utilizacao do conceito como categoría formal possibilita sua apli. ca~üo a quaisquer situacoes empíricas onde as variáveis indepcndentes possam ser identificadas. mais ou menos próximas ao "caso
limite...
·
Parece-nos que existe. de um lado. &:1m modelo abstrato. desenvolvido idealmente; de outro lado. urna realidade que dele se aproxima mais ou menos e que comporta-condicoes acidentais. que~ dizer. dados externos que possibilitam a constataca o de tantos casos
intermediários quantas forem as variáveis intervenientes a serem .
determinadas.
Outros trabalhos, já considerados ·clássicos. procuram ~stabe
lecer urna tipología para o campesina to latino-americano. W olf M
por exemplo. parte da diferenciacao pr~via entre o campones e o
.. farmer ... O campones proprietário ou nao da terra que trabalha.
tem con10 atividade principal a agricultura e. por isso. se diferencia
d~ resto da poplllacao do campo - artesaos. pescadores. n1ineiros.
etc ... Seu objetivo é simplesmente subsistir. O ."farmer.. considera a
terra como bem de producao e se dedica a agricultura como empresário capitalista.
.
.
.W olf se move em plano descritivo. identificando dois tipos básicos de .. part-cultures .. camponesas: o tipo de comunidade corporativa ·· dos altiplanos da América Latina. em que a producao campesina destina-se mais a subsistencia do que ao mercado e o tipo de
comunidudc aberta. das planicies úmidas e terras tropicais. onde a
comercializa~ao varia entre 50 e 75º 0 do total produzido. Esse tipo.
por sua vez. se desdobra em quatro subtipos .. grandemente diferenciados cm' suas configuracoes funcionais básicas dada a forma
de integra~iio cm sistemas socioculturais mais amplos e a histórias
difcrente.s dessa integra~ao" 111

7•01ivcira. R.C. de - op. cit.: 147 e ~dho. O.G .C.A. .- op .. ci.t.: 102..
. .•
8 Wolf. Eric _ ..Typcs of Latin America Peasantry: a prchminary D1scuss1on_.
American Anthropologist. vol. S7. 19SS: 4S2-:471.
9 Wolr. Eric - op. cit.: 4S6.
10 Wolf. Eric - op. cit.: 467.
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Oberg, em sua tipología dos estabelecimentos agropecuários
no Brasil rural (.. plantation", fazenda de criacao, fazenda tipo
granja, peq ueno proprietário ou arrendatário produtor de culturas
alimentares) inclui o tipo campones marginal, definindo-o como "o
pequeno produtor de subsistencia ou roceiro, que produz culturas
alimentares primárias tais como o milho, o arroz, o feijao e a mandioca, criando alguns porcos e galinhas e possuindo, algumas vezes,
um burro ou um cavalo que lhes serve de montaría. É lavrador instável que vive a rocar e queimar o mato. o protótipo clássico do
produtor brasileiro de alimentos; originalmente, era o agregado ou
quase servo. Nos dias que correm, pode ser um meeiro, as vezes um
trabalhador agrícola, dependendo dos caprichos do proprietário,
mas tem sempre direito de lavrar um pedaco de terra para o seu
próprio uso" 11•
Esses modelos se, por um lado, ignoram as constantes históricas que caracterizani as sociedades submetidas ao dominio colonial, as formas que marcaram sua transicao ao períqdo pósco lonial, por outro, permitem definir qualquer comunidade concreta, indígena ou nao, como mais ou menos campesinas. Trata-se de
tipologías descritivas que nao enfatizam relacoes causais e, mais
que isso, nao apanham o real em sua projecao histórica.
Dalton, em ensaio recente 12 procura mostrar a grande complexidade e diversidade de características existentes em várias sociedades camponesas, através da reconstrucao dos estágios percorridos
pelo campesinato europeu . Para Dalton, esses estágios sao necessá·
ríos ··pois as sociedades camponesas do terceiro mundo sao o resultado da combinacao de características tradicionais e modernas" 13 •
Recusando-se ao emprego da categoría "campesinato em geral", estabelece urna formulacao sistemática dos tipos subseqüentes
de sociedades camponesas do oeste europeu, tornando possível sua
utilizacao na análise do campesinato do terceiro mundo.

11 Oberg. Kalervo - "O Campónio Marginal no Brasil Rural". Sociologia, vol.
XIX , n"' 2, maio 1957: 118- 119.
12 Dalton, George - " Peasantries in Anthropology and History". Curreht Anthropo logy, J3 (3-4). j un .-oct. 1972: 385-416.
1J 0 ¡1hon, George - op.cit.: 385.
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U ma das diferencas substantivas que estabelece entre sociedades campo_nesas feudais e tribaisºrefere-se a forma da posse da terra.
Nas sociedades camponesas, a posse era a expressao económica de
um status servil e inferior que se refletia em toda a existencia social.
Os camponeses, ao contrário dos membros das sociedades tribais,
compunham a classe mais, baixa de urna sociedade rígidamente estratificada.
Além dessa diferanca, Dalton salien_ta qu_e a ca~a_, a pes~a e a
agricultura .eram mais importantes nas economías tribais précoloniais do que nas economías camponesas da Europa Medieval.
E, finalmente, que na sociedade inclusiva, da qual faziam parte as
aldeias camponesas, existiam cid.ades, mercados e transaco~s mone..,
tárias.
Com o desenvolvimento do capitalismo mercantil, a criacao de
mercados nacionais e crescimento da comercializacao da agricultura ~ a Europa se ve profundaJ!lente afetada. Ess_a s mudancas estruturais alteram as relacoes camponeses/ nao c_amponeses. ••Políticamente os camponeses passaram a ser cidadaos de estados-nacoes.
Economicamente, a comercializa\.aO crescente da agricultura fez
com que aumentassem os mercados de trabalho e de terra, ( ... ) se
expandisse o uso do dinheiro e, _finalmente, surgissem novas alter•
•
•
nativas
ocupac1ona1s
para os camponeses" 14 .
Diferencas no nível da renda e na educacio sao, para Dalton,
as mais importantes para dintinguir o campones do nao campones.
O capitalismo industrial iria minimizar substancialmente essas
difercncas ao for~ar a integracao nacional, através das "Políticas do
Estado do Bem-Estar", favorecendo a agricultura, estimulando o
desenvolvimento regional e aumentando os servi<;os direitos de
bem-estar is.
Após essas considera~oes, Dalton volta-se para a análise das
sociedades nao européias. Segundo seu ponto de vista, as SQCiedades camponesas da América Latín~ diferem de todas as demais e
diferem largamente entre si. Surgiram mais recentemente, e se con-

14 Dalton, George - op. cit.: 394.
15 Dalton. George - op. cit.: 395-397.
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figuram como sociedades híbridas (combinacao do arcaico com
componentes camponeses) ou sociedades compostas (combinacao
de instituicoes e tecnologia de dois ou tres estágios evolutivos do
campesinato europeu).
A tentativa de Dalton para definir o conceito de economía
campesina, mesmo que realizado a través de urna ..combinacao de
análises histórica, económica e antropológica" só cbega a reter apenas a lgumas das características com uns as sociedades cuja ·producao é primordialmente agrícola, submetidas a um poder político organizado.
Essas determinacoes gerais e abstratas nao se mostram suficientes para explicar que o campesinato nao c~nstitui urna sociedade, nem urna subcultura, nem urna sociedade parcial. mas um grupo dominado e que a natureza da dominacao depende das relacoes
de produc,;ao específicas com a classe dominante.
Nesse sentido. out ro trabalho de Wolf se situa em plano analítico diferente. l>cscartando a preocupacao de estabelecer tipologias. define os cil1nponeses como ..cultivadores rurais cujos excedentes sao transferidos para as maos de um grupo dominante. constituid~ pelos que governam. que os utilizam para assegl,lrar seu próprio nivel de vida, e para distribuir o restante entre grupos da sociedade que nao cultivam a terra, mas devem ser alimentados, dando
cn1 troca bens específicos e servicos" 1'· .
Esses grupos que nao cultivam aterra expropriam o excedente
gcrado pelo setor campones. reivindicando direitos sobre a terra. t
esse dircito que Wolf charna de dominio: ''tais pessoas exercem um
dominio que significa possc ou controle efetivo sobre o uso de detcrrninada área. A propriedade privada da terra, dando direito de .
vender ou dispor livrernente de urna determinada extensao. ( ... ) é
apenas un1a forrna de dornínio. Urna pessoa pode nao ter permissao
de vender aterra sobre a qual tem direitos. ou expulsar dela os camponcses que a ocupam; contudo. continuam a exercer direitos
sohrc cla. expressos.na cobranc,;a de tributos cn1 troca da permiss<io de usá-la" ,.
\

~·o1r.. 1'.ric. - So,:icdadcs Cam~oncsas. Tradu1;ao dcOswaldoCaldcira C. da Sil7 ' ·~ · ~'°. ~e J ;mc1~0. Zahar Editores. 1970: 16.
1 \\ oll . l·.ric - So~1cdadcs Camponcsas. op. cit.: 75-76.

Distinguindo o dominio patrimonial. ou feudal. onde o direito
sobre a terra é recebido pela heranca. o dominio prebendal. onde 0
Estado concede a terra a funcionários e esses exigem tributos dos
ca~1poneses. e o dominio mercantil. caracterizado pela propriedade
privada da terra que pod~ ser vendida ou comprada em mercado.
Wolf adiciona o dominio administrativo '". como os Kolkhotes e
Sovkho1es russos e as comunas chinesas ou os ejidos estabelecidos
após a Rcvolu<;ao Mexicana. onde o Estado controla o processo de
produ<;ao agrícola .·
.
Pode-se dcprccnder que Wolf percebe que o campesinato sempre constituí un1 sctor explorado. embora essa exploracao tenha variado segundo os tipos de dominio a que se viu submetido.
O que nos parece crucial é que sugere - ainda que nao de maneira suticienten1ente explícita - que a ma.ssa de produtores. mesmo
en1 sociedades sern classe. nao aparece como detentora de todos os
n1eios de produc,;ao. pois o principal deles.- a tcrra - já nao lhes pertence cfctivarnente. A peq uena producao individual pouco a pouco
cede lugar ú produ<;ao social. onde a apropriac,;ao passa a ser reali1ada ·nao por aqueles que rcalrnente movimentam os instrumentos
de produ<;ao e criam os produtos. mas pelos capitalistas.
Marx. ao rcf<!rir-sc aos p~quenos agricultores franceses cfisse
que forrnavan1 un1a grande rnassa da populac,;ao cujos membros viviarn en1 condi<;oes que oscilavarn entre urna organiza<;ao de autoconsurno e un1a cconornia mercantil simples . .
Nesse sentido. pertencian1 a um sistema de producao que nao
continha contradic,;ües de classe. Na n1edida cm que se mercantiliza.
ou seja ~ ao cstabcleccr rcla<;oes corn outro sistema de produ~ao o
capitalista - engendru un1 cnfrentamento classista. Com isso. se estabclecern as bases para u111a alian<;a política entre os explorados da
cidade e do carnpo.
Os can1pesinos só forrnan1 urna classe na medida em que passarn a fa1er parte de urn sisterna mais amplo. "Los campesinos parcelados forrnan una rnasa enorme. de quien todos los miembros viven1 en la rnisrna situación. pero sin estar unidos. ligados por nume-
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1K cf. \\" oll". Eric - Sociedades C amponcsas. op. cit.: 8S·ll7.
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rosas relaciones. Su 1nodo de produción los aisla a los unos de los
otros. en lugar de estahelecer entre ellos un comercio recjproco.
Este aislamiento es todavia aurnentado por el mal estado de los medios de co1nunicadün y la pobreza de los campesinos. Su campo de
produciún. la parcela. no permite a sú cultura ninguna división del
trahajo. ninguna aplicación de la ciencia. Cada familia campesina
se satisface casi a si 1nis1na. produce directamente la mayor parte de
su consun10 y logra así su medios de existencia por um cambio con
la nature1a. 1nas hien que por un comercio con la sociedad. La parcela. el carnpesino y su farnilia: otra parcela. otro campesino y otra
fan1ilia . La grande 1nasa de la nación francesa está así constituida
por una si1nples adición de partes del 1nismo nombre. casi como un
saco de rnan1anas de tierra. Poro el hecho de vivir en las condiciones econon1icas de existencia. los interesses y la cultura de las otras
classes los colocan reciprocarnente como enemigos. los millones de
fa1nili.is constituyen una classe. Y por lo hecho de no estar unidos
rnas que por un nexo pura1nente local. por el hecho que la identidad
de sus intereses no crea la cornunidad. ni la u.nión nacional. ni la orga11i1aciún politica. los campesinos parcelados no se constituyen en
c 1asse •• t ·• .
Marx rnostra co1no o campones historicamente foi o pretexto
para que o capitalista usufruísse o sobreproduto soéial advindo da
renda da terra. jú convertida cm mercadoria.
O desenvolvirnento da ·agricultura estabelece a base de urna
\'erdadeira divisao do trabalho e da separa~ao entre cidade e campo. A terra dcixa de ser u m meio de se obter subsistencia e passa a
ser a hase para a produ<,;ao de mercadorias agrícolas. cuja renda ·
<leve propiciar lucro.
Co111 a substituh;ao do senhor feudal pelo usuário da cidade.
dos encargos fcudais pelas hipotecas. da propriedade territorial
aristocrútica pelo capital hurgues, concentra-se a propriedade do
solo. tornando instável o estabelecimento de novos campesinos e
fa1cndo que aqueles já empobrecidos percam suas pequena~ propriedades.

Um bom exemplo da polivalcncia do trabalho campesino é
fornecido pelo estudo do CI DA sobre o Equador :i. O campones da.
zona .de Santo Domingo de los Colorados na costa equatoriana.
cultiva sua parcela. trabal ha como pea o nas fazendas de banana, ·e
prepara os embarques - quando os há - para o exterior. A maioria
dos adultos exerce. simultaneame·nte tres ou quatro atividadcs.
Esse estilo de vida nao advém de sua .. mentalidade" especial e
de sua subcultura caracterizada pela desconfian<;a mútua", .. fatalismo", .. aspiracoes limitadas". etc. mas da estrutura agrária dominante, que nao permite outra coisa. Em todo caso, vi ver dentro dos
limites da subsistencia constitui o caráter primário do campesinato
latino-americano.
A ••agricultura de arbitrariedade" como definiu Feder a agricultura latino-americana. marcada por forte concentra~ao da terra.
consolida-se em mecanismos de repressao empregados pelos proprietários e em medidas provenientes dos governos central e local, que
neutralizam a a~ao campesina impedindo-os de formar associa~0es
e rcforeando sua impotencia política.

19 Man. Karl - El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Buenos Aires, Editorial Claridad. 1971 : 122.

20 Marit. Karl - op. cit.: 126.
21 Cida, Equador...Tenencia de la Tierra y Desarrollo Socio-Economico del Setor
Agrícola... Washington, D.C .• 1965: 168.
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.. En este estado de esclavitud a que el (o campesino) está redu1ido por el capital. y que es el resultado inevitable de su evolución.
l;t propriedad parcelaria· ha transformado a la mayor parte de los
ca111pesinos frunceses en trogloditas" :".
O processo de desag.reg:.u;ao dos pcqucnos agricultores autúnon1os torna possívcl a conccntra<,;ao da produ<,;ao nas maos de urna
n1inoria. ao rnesrno te1npo que leva a forma<;ao de novos tipos. de
popuhu;oes rurais. que passam a vender sua for~a de trabalho. em
troca de salúrio.
.
Pelo nivel de vida. grau de dependencia e consciencia político-·
sodal dificihnente se distingue o propritéario de urna pequena parcckt de terra, de um parcciro ou arrendatário. O campones tem que
diyidir-se entre os cultivos da própria parcela. insuficientes para sua
subsistencia. e qualquer trabalho que lhc seja oferecido. mesmo que
cn1 locais diferentes.

J J5

.. l.~1 falta de org;.tni1ación de los carnpesinos resalta en comparación con la acción colectiva unificada de los grandes productores
que estan ~lrgani1;.1dos en associaciones según el grupo de mercancías 4ue producen o en 0rganis1nos generales de los terratenientes. LshlS grupos tienen 1nucha influencia sobre las políticas agrícolas locales o nacionales. inoluycndo la dirección de los trabajadores
""
rura 1e~ •"_...
As características - nivel de vida ao limite da subsistencia. trahalho poli,·alcnte e rnohilidade geográfica - geram alto grau de ato11li1a~;·10 e desintegra~ao social do can1pones. para o qual. as rela~úcs farniliares parei.:ern representar a úhim~ forma de seguranca.
t:rn seu i.:onteúdo concreto. a i.:atcgoria campesinato refere-se a
trahalhadorés e pequenos produtorcs autónomos que. ocupando a
tcrra a títuhls diferentes - proprictários. arrendatários. parcciros cxcr~cn1 a ti,·idadc por i.:onta própria. Nesse sentido. ~istinguem-se
dtlS trahalhadores assalariados que nao trabalham por t.:Onta prÓpria, rnas sirn para o proprietúrio da terra. vendendo sua fon;a de
l rahalho.
N,l Brasil. ainda que ocorrarn rcla~oes de produ~ao proprian1cnte carnptlncsas. n~1o se pode aplicar livrc e in1prci.:isan1cnte a ca·
h:gtHia ~arnpcsinato {1 popula~ao rural corno u m todo:•.
Corn efcihl. a expansao capitalista no can1po afeta fundamentahncnte o trahalho ¡agrícola. com a gradativa proletariza~ao do
t rahalhador rural. a destrui~ao das con1unidades de caboclos. do
rnutir•1o e a crisc. dos pequenos e rnédios proprictúritls dcrnonstran1
a ~rcsccnte dcsorg;.•ni1.a,ao da econon1ia e das fornlas con1unitárias
t radii.;i,1nais .-~.
hanni. que \:lassilic•• os tr¡abalhadores agrícolas em várias categorías - sitiante. arrcnd4ltário. carnarada. volante - mostra como

apcsar da variahilidade existente no sistema de remunerac;ao (salário
propriarnente dilo. pagarnento em espécie. quarta parte). o sistema
con10 un1 todo acusa l(nmas .cfetivas ou dissimuladas de salúrios e.
portanto. de venda e cornpra da for~a do trabalho. Na verdade. a
estrutura soci¡al agrúria s~ comp0e de duas classes sociais fundan1entais: os assalariados. sob diversas formas e os proprietá.r ios dos
rneios de produc;ao -'' .
:\ irnpropriedade da aplicacao da categoría campesinato-a co"
1nunidades indígenas se fundamenta hasicamcntc
no problema da
lerra. () nato de nao deterem sua propriedade. mas sua posse. impe·
de que sejarn caracterizados como pequenos produtores autono-:
n1os. Por outro lado. as relacoes que mantcm com o Estado atual se
config.uran1 como um prolongamento das relac;oes coloniais'do passado. Ncsse nivel. a explorac;ao se dá entre grupos cuhurais hete~o
g.cncos c. assim. se cstahclece um paralelismo de ·situac;ües entre cornunidades indígenas/ Estado e países coloni1ados/países coloniza·
dores.

A ..situ¡i~ao colonial .. definida por Balandier. engloba ••Ja dornination i.m posée par une minorité étrangere. ··raciale~ent.. et culturcllen1cnt différcnte. au nom d·une supériorité raciale (ou ethnique) et culturcllc dogmatiquement affirmée. a une majorité autoch· .
tone matériellement inferieure: la mise en rapport de civilisations
hetérogcnes ( ... ) le caractere antagoniste des. relations intervenant
entre les deux sociétés f.1Ui s'explique par le role d·instrument auquel
cst condamnée la société dominée; la necessité. pour maintenir 'la
domination. de recourir non seulement la .. force" mais encore
un esemble 1de ·pseudo-justifications et de comportement stéréotypes · ·.
Em essencia. o colonialismo interno envolve o monopolio de
um centro reitor sobre com~rcio e crédito indígena. assim como explora'ªº da popula~ao i ndigena pela popula~io global. ••A explo- ·
ra,ao é combinada. como em todas as colonias da histótia n1oderna
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::; l•1nni. Ot;h·¡,, - "A <..' onstitui~iio do Proletariado A1ricola no Brasil... Rc\·ista
8rasil.:ira de l:studllS Políticos. n• 12. out. 1%1: 27 - 46.
:fl 8alandi.:r. (i4:t>!!.:S - Sociolo1ie·Actúelle de t•Aíriq1o1c Noirc. Pafis. Pf'essa lini·
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- rnistura de feudalis1no. capitalisrno, escravagismo. trabalho assalariado e fllr1,,:ado. pan:elaria e pconagem. servicos gratuittos. Os
despojos das terras das cornunidadcs indígenas tem as duas func0es
que tern cun1prido nas colónias: privar os indígenas de suas terras e
con,·ertc-los e1n peoes ou assalariados" :·.
Nesse nivel de a núlise. a nocao de colonialismo interno é fecunda pois enfati1a que o colonialisrno se apresenta como etapa de
e.xpansi.lo do capitalisrno rnercantil e o colonialismo interno como
rnanifesta1.;~10 concreta da do1nina1;ao colonial nos países a ele subrnetidos. onde o dornínio do sisterna é exterior ao espa1.;o dominado.
Críticas dirigidas ao colonialisrno interno. centran1-se no argurncnto que sua forinula-.;ao cnvolve a nocao de sociedade dual. Os
setores que cornpoc a dualidade sao exdudentes e entre eles se
rnantérn apenas urn .vínculo colonial 4uc garante as p,,ssihilidades
de apropria-.;~1o - extra-.;ao do excedente por parte dos setores dinarnicos. Para Casanova ··n~io participar no desenvolvimento econornico. social e cultural. pcrtencer ao j!rande setor dos que nao tem
nada é particularrnente característico dassociedades subdesenvolvidas. N~1o só aprescntatn elas urna distribui.;ao muito desigual da rique1a. de renda. de cultura. coino também. com freqüencia abrigarn dois ou mais conglon1erados socioculturais. um superparticipante e outro rnarginal. urn dominante chame-se e~panhol. caboclo
ou ladino - e outro don1inado - chame-se nativo. indio ou indígena ·"" .
As cornunida.des indígenas. como colonias internas. caracteriLadas basicamente pela economía, de subsistencia. agricultu.r a e pecuária. con1 baixo indice de produtividade. revelam a .. esscncia da
estrutura colonial" :...
Parece-nos que esse paralelo pode ocorrer apenas cm um mornento em que o tribal serve ao nacional. seja como mao-de-obra ou
como fornecedor de produtos agrícolas.

..
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~7 Casano\'a, Pahlo Gon1alcs - A l>cmocrada no Mé~ico. Río de Janeiro. Ci\'iliLa~ ,¡,l Krasikirn. 1967: 9.\.
~X l'as;rnu""· Pahl,l Gon1alcs - "S°'-'icdad Plura ,. Dcsarrolo el Caso d~ Mé1lico"
·
.
:\mcrica Latina nY -l. llUl de1 . 1%2: 31.
~9 Casanlwa. Pablo Gonzalcs-Dcmocracia no México. op. cit. 94.
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Mesmo assim. a colonia interna nao reproduz a essencia da estrutura colonial. mas apenas urna de suas constantes: domina~ao de
urna minoría estrangeira sobre urna maioria autóctone. Indio traduz-se por colonizado e constituí o setor subjugado pel.a estrutura
de dominacao onde a exploracao económica se justifica. ideologicamente. pela superioridade étnica e cultural.
Na colonia propriamente dita se cría um enclave estrangeiro
capitalista. ligado a economía dos paises capitalistas in~ustrializa
dos. A economía de subsistencia constituí parcela dessa tnfra-estrutu ra subordinada ao enclave ·'".
Por outro lado, o perío4o neocolonial. nao elimina ~s formas
de exploracao. dado que a estruturacao ·da domina~ao apenas é re·
definida . Assim, a economía interna se rearticula para se integrar a
outros centros hegemónicos. Nesse sentido, a transi~ao ao período
neocolonial nao se opera pqr. ruptura, mas por consolida~ao. em
outro nivel, da antiga totalidade estruturada.
Na nova totalidade. enco.n tramos nova conjuotura: o tribal
nao serve ao nacional. mas o nacional dis~olve e ultrapassa o tribal,
e toda estrutura se submete a urna estrutus:a típica, a do modo de
produc;ao capitalista. Características anteriores do sjstema geraram
o aparecimento de centros com relativo desenvolvimento industrial
e tecnológico. Com isso, constata-se a s'imultaneidade de relacücs
de produ~ao correspondentes a etapas diferentes da história económica, desde a agricultura de subsistencia a grande indústria das economías desenvolvidas ,, .
No plano das relac;oes económicas reais, essas etapas se realiLam cm e~truturas económicas diferentes ou particulares. Nao
constituem. porém. justaposi~oes de modos de produ~ao diferentes.

30 cf. Sin1cr. Paul l . - Dinimica populacional e dcsenvolvimento. Sio Paulo.
Cl:BRAP. 1970: 21 / 27.
.
31 d . Sin~cr. Paul l. - Campo e cidade no '-'Ontc!llo histórico latino-americano". l'a· .
dcrnos Cl:BRAP n• 7: 3/ 27. Tavares. Maria da Concci~ao - ''Além da cstaJna·
~ao". l:m Da Substitu~ao de importa~óes ao capitalismo financciro. Río de Janciro. Zahar. 1972:153/ 208 e GOrz. André - -e1 colonialismo por dentro y por
fuera". Em La Sociedad industrial contemporanea. Mexico. Siglo Ve'i nleuno.
1969: 168/ 188.
'
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mas urna estrutura complexa. - única - onde outras relacocs de produ<;ao podem coexistir sem afetar o sistema global.
As sociedades indígenas nc:sse caso. embora situadas numa
dessas etapas. nao constituem .. impurezas.. ou "sobrevivencias".
n~m se realizam a margem do sistema. como acreditam Bonfil ~ e
Frank ·1·1 • Ao contrário. articulam-se a ele. através de media~oes das
quais o mercado e o comércio sao as mais significativas.
Stavenhagen sintetiza bem essa idéia afirmando que ··el mundo
económico indígena no es un mundo cerrado. Las comunidades
·indígenas sólo est{ln aisladas en aparencia: por el contrario. participan en sistemas regionales y en la economía nacional. Los mercados y las relaciones comerciales representam el eslabón principal
entre Ja comunidad indígena y el mundo de los ladinos. entre la economía de subsistencia y Ja economía nacional. Es cierto que la
n1ayor parte de la producion agrícola de los indígenas es consumida
por ellos. Tan1hién es cierto que el ingresso generado por los indígenas sólo representa una proporción mínima en el producto nacional
(incluso en Ciuatemala en donde la población indígena es mas de la
mitad de la población total). Pe.ro la importancia de estas relaciones
no se cnuccntra en la cantidad del producto comercializado. o en el
valor de los produétos comprados: se halla más biem en la calidad
de las relaciones comerciales. Estas son las relaciones que han
transforrnado a los indios en una .. ,ninoria" y que los han colocado
en el estado de dependencia en qi.n: se encuentran actualmente" ·'~ .
A través do mercado e do comércio se estabelecem os nexos
econo1nicos determinantes da participa<;ao indígena na sociedade
nacional. o que.elimina o conteúdo básico do dualismo ou pluralisn10. A produ~iio indígena. 1nesmo residual. é inseparável da produ<;ao regional (e global) e. nesse sentido. as rela~é>es de classe. que se
produzem no interior das rela~0es interétnicas. tornam-se o referen1
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cial húsico para a anúlise da 111udan<;a. As etnias passan1 a se definir
através de urna séric de <.l trihutos culturais localizados numa escala
hi~rú n1uica onde os indios se situarn no escalao muis inferior.
l)ado. porén1 . o ca rútcr desigual c. ao n1esn10 ten1po con1hina•
do da t..-s~rutura con1plcxa e a conscqücnte heterogeneidade econórnica espacial. surge1n conglornerados regionais dinamicos muis ligados aos centros hegenH) nicos externos. e conglomerados depeodentes lig.ados pela explora<;ao co1num a que se submetem .
Ainda q.ue nao seja possível um paralelismo estreito entre as
popula<;t>es indígenas do Brasil e as da América Latina em geral.
acreditarnos que a sit uacao estrutural de ambas se assemelhe. Nos
dois casos. a 1naioria dos indios ainda ·que detendo a posse ~e seus
territórios. situarn-se nos níveis muis baixos desses conglomerados
dependentes. submctidos a explora~ao direta e indireta. Desempenhan1. portanto. papel na organiza~ao do trabalho e ocupam lugar
no sisterna de produciio social. Ocupar esse lugar. participar limitadan1cntc da produ~ao económica implica scu ingrcsso na hase
thl estrutura de classcs.

J:? Bonlil. Guillermo - Del lndillenismo de la Revolución a la Antropolo,ia Critica''.
(Em: De Eso Que Llaman Antropologia Mexicana: México. Editorial Nue¡tro Tiempo, 1970): 49.
-'-' Frank. André Gunder - Sociologia del desarrollo y subdesarrollo de la sociolotria.
8an."elona. Ed. Anal!rama. 1969: 74.
·'-' St;1venhal!en. Rodolfo - ··cla.415CS, Colonialismo y Acultur.1ción". Amérk'a l.;1tim1. n'-'
4 (ano 6). out-dCJ:. 1963: 78.
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8. Concluslo

Desde os mais recuados tempos coloniais aos dias presentes. as
tentativ .. s de integrar o indio constituiram o objetivo quase único
da política indigenista oficial.
.
Os. Terena nao escaparam a esse processo. sendo atingidos
quer pela catequese religiosa. como pela inser~io for~ada em·trabalhos agricolas.
Relatos históricos informam que no periodo pré-colonial chegaram a atingir nivel de produ~io que os distinguía dos demais grupos nativos. dada a excepcionalidade de seus cultivos, agrfcolas. de
scu artesa nato e de sua tecelagem. Coma expansio da coloniza~io.
viran1-se privados de sua infra-estrutura economica. perderam autonomía enquanto grupo. passando a formar urna configura~io soda! dcpendente dos interesses dos exploradores.
A consolida~iio dessa depcndancia. realizada pela apropria~io
intensiva de seus meios de prod~io. obrigou.,os a deslocamentos
succssivos. a fim de se apossarem de territórios em .que pudessem
123
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desenvolver ativid•1des produtivas e reproduzir sua existencia social. Sua produc;ao. centrada na agricultura de auto-suhsistencia.
suscita interesse dos colonizadores que. •1ssi1n. a convertem em se·tor de suhsistcncia integrado ú estrutura econ\)n1ica colonial.
Essa pri n1eira 1nodalidade de passagen1 é n1arcada pela suprellli.tcia étnica e cultural dos colonizadores. que imprime as r.ela~OeS
índio/ civili1ado carúter essencialmente colonial. regido pela oposic;ao: etnia coloni1adora / ctnia colonizada: oposi<;ao que nortearia a
apropriac;ao cada ve1 n1•1ior da produ<;ao indígena e a manuten~ao
do grupo corno reservatório de 1nao-dc-obra. subordinado aos interesses da econornia colonial.
· A neutrali1ac;•1o dos Tercna. efetivada pela fixa<;ao cm terras
dcrnarcadas pelo Estado. detcrrninou a segunda modalidade de passagcnL Se sua estrutura. na passagern anterior, releve remanescentcs culturais nati vc.ls. nesta o processo de dissolucao das expressües
culturais se acelera . conlll dccorrencia da integracao na estrutura
1nais arnpla. ncocol\lll ial.
1-'ixados no Estado de Sao Paulo para equilibrar a depopula1,¡i.10 indíg.ena dos anos trinta esperava-se que aqui desempenhassem
papel civili1ador. A suposta superioridade cultural dos Aruaque.
frente aos de111.a is grupos indígenas. faz com que os Terena se convc~tan1 en1 ¡1gentes de difusiio de conhecimentos agrícolas e artcsana1s.
Confinados espucialtncnte. submetem-se estrutura nacional.
Em decorréncia. as nludanc;as que experif1\cntam se realizam mediante un1 proccsso contraditório. cm que a estrutura do modo de
produc;ao capitalista in1p0c suas regras as estruturas particulares
que con1pocm o resto do sisterna e que com ele coexistem.
Nesse contexto. a produ<;ao interna dos conglomerados indigen¡1s assume caráter residual e prescindivel para a economia como
um todo. mas mantém com ele rela~cks organicas que se realizam.
através de media~cles . Comércio e mercado possibilitam aos Tcrcna
cstahcleccr i.trticula~cles com centros rcgionais scm que isso afete o
sistcnta global.
·
Nao afetar o sistema g1obal significa submeter-se a · ele. mcdi~•ntc rehtc.;l1es de explora~ao.. Em essencia. a cxplora~ao como catcgoria adotada para a explica~ao da situa~io Tercna se rcveste das
nlcsn1as características quando utilizada para análise de outros sc114
.

a

\

.

.

lores submetidos. Só que a historicidade do setor indígena possibilita que a explora~ao se realize cm duas modalidades: a dircta e a indireta. e que o dominio económico seja totalmente exterior ao con·glomerado indígena que. por sua vez. é objeto de legisla~ao tutelar
discriminatória.
Internamente. a estrut.ura económica Tcrena se movimenta
através do setor de subsistencia e do setor de comercializa~io. expressos respcctivarnente pelas culturas alimentares (milho, feijao.
n1andioca. etc.) e pelas culturas nao alimentares (bicho-da-seda).
Ambos englobam u ma única estrut.u ra de produ~io. submctida as
mesmas determinac.;oes da estrutura capitalista.
Mesmo que o dominio económico seja'.exterior·. o papel fundamental de criacao de riqueza se concentra na produ~ao e o trabalho
é a única fonte criadora de valor. f: justamente aqui que os conglon1erados indígenas se aproximam das formacoes económicas coloniais. A colónia nao possuia um modo de produ~ao hegemónico.
dado que o dornínio era exterior e o nexo do sistema residia na rcla·
c;ao colonial.
As relac;c.)es cornerciais que os Terena mantem com centros regionais. e que fa1en1 con1 que participem efetivamente da producao
sociai ·se aproxin1arn. de certa forma. das rela<;0es colónia/ metrópole. Por outro lado. as relacaes de classe. realiladas nas relacoes
interétnicas, funda1n-se na incorporacao genéralilada ao mercado.
onde nao só os indios constituem setor explorado.
Nas circunstancias atuais. as mediac;ües representam as alternativ ~1s viúveis aos Tcrcna enquanto grupo. desde que mantida a
possc c.:ornuriitária da terra. lsso permite assegurar a unidade étnica;
ao h1do de alguns elementos culturais tradicionais. assim como rclac;oes de produc.;ao exercitadas. ainda que nao exclusivamente, dentro do quadro familiar.
.
A transformac.;ao. porém. será marcada pela dissoluc.;ao dcssas
caracteristic.:as. com a generaliLa<;ao das trocas mercantis e do trahalho ass~1lariado .
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A prin1eira ordem de problema o
indígena compartilha com a classe
explorada. enfrentando condicoes
precárias para a producao qu
corno sin1ples forca de trabalho.
Poderíarnos concluir que por se
tratar de problema diretamente ligado ü sujei<;ao de classe. só poderú ·ii;er resolvido com a ábolicao
dessa sujei<;ao.
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Durante todo o texto. as rela~úes económicas sao .enfatizadas
nao con10 n1ero elemento de articuhu.;ao do trabalho nativo ao sisten1a capitalista. mas como suporte
~ da reproducao material da comunidade. Por seu intermédio, o leitor
é levado a realidade social em que
vive o indígena; realidade saturada
de Jome. de alienacao e de pobreza
cultural.
Pensar a situacao indígena,
após a leitura deste livro: nao é
mais tarefa fácil que envolva son har com a libertacao étnica em
abstrato. Penetra-se em relacoes
profundas da sociedade de classes,
encontrando-se aí provas que ingressaram na História, sem cidadania completa, mas com plena capacidade de criar riqueza, de valorizar o capital.
O livro de Edgard de ·Assis
Carvalho está longe de aprisionar
o leitor nos limites de urna comunidade indígena. Ao contrário, estimula o próprio repensar dos caminhos da Antropologia.

