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CAPll'ULO 1 
INTRODUÇÃO 



.. 

A PESQUISA: OBJE17YOS E PROCEDI
MENTOS 

O objetivo desta pesquisa é o de analisar 
e interpretar o proceao de mudança social e cultural a que 
estão submetidos os índios Guarani do litoral paulista, pressio
na<1os, nestas duas últunas décadas, pela expansão progressiva de 
uma frente da sociedade nacional, com características nitida
mente urbano-industriais. No presente trabalho, essa mudança 
é examinada, nã'o apenas em termos de depauperamento cultural, 
mas também, comoJ incorporaçfo, pelos indígenas, de recursos 
e estratégias de sobrevivência nas novas condições de vida, que 
aos poucos foram alterando a paisagem tradicional a que es
tavam acomodados pelo menos historicamente. 

Para o desenvolvimento deste, elegemos 
do esquema do Seminário Acculturation: A n Exploratory Formu-
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lationª o conceito de !relações conjuntivas, isto é, a trama de 
papéis interculturais desenvolvidas pelos inivíduos, para a partir 
daí compreendennos os mecanismos que influenciam a per· 
sistência e a mudnça dos valores tnl>ais. Como fazia parte da 
proposta, também, para o estudo da inserção dos indígenas na es
trutura regional, adotamos o conceito de integraç6o. Isto signifi
ca que, ao abordarmos as relações conjuntivas de índios e civi· 
lizados, o fazemos em dois planos : no plano da · cultura e no 
plano da estrutura sócio-económica. 

Sabe-se que toda pesquisa, além da marca 
de seu alvo científico, é conduzida por uma série de fatores 
extra-científicos. Estes podem ser as experiêncis de vida do 
pesquisador, como especialista e como pessoa; as condições 
materiais de tempo; os recursos financeiros; as orientações ideo
lógicas da sociedade que elegem determinados problemas que se 
tomam grandes temas de um certo momento histórico e, que 
são por isso, objeto de uma preocupaça'o científica. Por exemplo, 
a integraçfo do índio na comunidade nacional tem sido o foco 
de atenção de diferentes setores da sociedade brasileira nos 
llltimos anos. Pode-se dizer que o nosso projeto, embora anterior 
a este "momento ideológico", foi influenciado por este e afe
tado pelos demais fatores extra-científicos anteriormente re
lacionados, tomando sua execuçf'o menos ambiciosa do que 
o previsto. 

A origem do interesse pelos Guarani foi 
a necessidade de elaboração de um projeto de pesquisa, que 
seria o germe de wna dissertaçf'o de mestrado no Curso de Pós
Graduaçlo. Como o nosso interesse era pesquisar wna socie
dade tribal, sem entrar em choque com as obrigações profis
sion81s, tivemos que eleger um grupo, e os Guarani davam-nos 
estas condições. Além do mais, estes índios haviam sido estuda-

1. Siegel, 1954. 

dos por Schaden a pouco rnais de duas décadas antes do iní
cio desta pesquisa, fornecendo um quadro de comparaçlo ideal 
para o estudo do processo aculturativo em período 1nais recen

te . 
O período que separa essas duas investigações 

foi palco de n1odificações substanciais na paisagem física e 
social do litoral . e en1 decorrência, a vida dos indígenas sofreu 
uma série de compulsões. Em vista disso, a proposta iniciai 
de exame do processo de integração teve que ser desdobrada 

. . , . 
nos tern1os de compreensão dos n1e~an1sn1os 1ntegratonos e 
de reação dos grupos indígenas à integração. No pri1neiro caso, 
con10 co1np011e11tes dos mecanisn1os integratórios, situavan1-se 
as barreiras e os canais oferecidos pela sociedade regional. No 
segundo, os grupos tribais reagindo e elaborando condições 
de preservação de identidade, através dos núcleos de persistên

cia cultural. 
Neste quadro , duas realidades concretas 

estão sempre presentes : os Guarani e a Sociedade Nacional . 
Esta última representada pelo seu segmento regional , com sua 
dinânúca e suas peculiaridades: en1 resun10. uma .. frente" de 
contato. Os indígenas, por sua vez. nas injunções da frente, 
são considerados ora como parcialidades, ora como un1 todo, 
sempre definidos pela situação de contato, conceituada como 
.. a estrutura e a dinâmica das relações entre povos de etnia 

distinta, inseridos numa situação determinada " 2
. 

Para os Guarani, a aculturação é un1 processo 
que nfo chega ao seu final - assimilação - pois este estágio 

implicaria ''nfo só a aceitação dos índios pela sociedade ~acio
nal como se nfo fosse índio, isento sobretudo de quaisquer 
estígmas, mas requer também do próprio nativo o sacrifício 

2. Oliveira, 1963: Jj~ 1972: 17. 23 
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de sua primitiva identidade étnica e da consciência de sua ori
gem na f undamentaçlo das relações com a sociedade nacional. 
E precisamente o que nfO se tem verificado .. 3 • A assimilaçfo · 
é o .. imponderável - um passo apenas que nf'o podem dar'..- . 
Por isso, consideramos que a compreensf'o do problema Guarani 
é melhor alcançado através do conceito de integração. 

Para Darcy Ribeiro, integraçfo é ··uma forma 
de acomodaçfo que, conquanto precaríssima, em certos casos 
abre aos grupos étnicos oportunidade de sobrevivéncia e parti
cipaçf'o na sociedade nacional, como parcelas apenas diferen
citadas por suas origens"5

. Este autor classifica ainela os 
índios segundo os graus de integração, sendo a última delas a de 
índios integrados : .. aqueles grupos que, tendo experimentado 
todas as compulsões referidas (nos outros graus de integração). 
conseguiram sobreviver, chegando a nossos dias ilhados em meio 
ã populaçfo nacional, a cuja vida económica se vão incorporando 
como reserva de mão-de-obra ou produtores especializados 
em certos artigos para o comércio. Em geral vivem confinados 
em parcelas de seus antigos territórios, ou despojados de suas 
terras, perambulando de um lugar a outro."6 Fisicamente estes 
índios em nada se distingüen1 da populaçfo rural com que convi
vem, ··na-o guardassen1 uma espécie de lealdade a essa identida
de étnica (de ter a certez.a de se constituirem um povo â parte) 
e se nfo fossem definidos, vistos e discriminados como •índios' 
pela população circundante " 7

. Índio é, entfo, .. todo indivíduo 
reconhecido como membro por uma comunidade de origem 
pré-colombiana que se identifica como etnicamente diversa 

3. Schaden, 1967:11. 
4. Ribeiro, 1957:14. 
s. lbid., 1957:20. 

6. lbid., 1970:433. 
7. lhid .. op. dr .• pp. 433-434. 

da nacional e é considerada pela populaçf'o brasileira con1 que 
está em contato, '1 . 

O processo de integraçfo envolve, necessa
riamente, relações do grupo indígena com a população nacio
nal que o circunda. Uma vez que estas relações envolvem povos 
de etnias diversas. desenvolve1n-se mecanismos para possibilitar 
ao índio o ingresso em certos setores da estrutura da sociedade 
circwidante, visando aJ~ular ou contornar valores que dificul
tam sua aceitação. Assim, a image1n generalizada que o nacional 
tem do índio é a de um ser preguiçoso, cachaceiro, anormal9

, 

imagem esta que reforça a sua marginalização, fazendo-o ingres
sar nos patamares mais baixos da estratificaçao social. Para os 
Guarani, como produtores de artigos artesanais. abriram-se 
"brechas,. na estrutura econômica regional. livres pelo quase 
desaparecimento desta atividade entre os regionais . Ao lado 
desta infiltração na estrutura econôrnica, o Guarani ingressou 
na sociedade nacional através dos grupos protestantes. A "con
versão" dos índios ocorreu mais em termos de comportamento 
de que em termos religiosos. Os «índios-crentes", pressionados 
pelo controle exercido por estes grupos religiosos. começaram 
a desenvolver comportamentos aceitáveis aos valores vigentes, 
isto é, deixaram de beber, começaram saldar suas dívidas nas 
bodegas vizinhas aos aldeamentos, enfim, passaram a ter um 
"'comportamento correto". A aceitação, ou não, faz-se agora 
pela adjetivação do índio: o "índio-crente" de um lado, o "ín
dio-genérico" do outro, ou "índio-católico" (no sentido social 
e não religioso). 

:&te ingresso na sociedade - wna fase do 
processo integratório - por sua vez, acelera o processo acul
turativo que desencadeia no interior dos agrupamentos indí-

8. lbid., 1951:35. 
9. lbid., 1962:130. 

-
25 
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genas wn movimento contra-acuJturativo, centrado na religião, 
e em toda esta teia de relaçOes emerge uma contradição. O 
Guarani, para ocupar estas "brechas" da estrututa econõmica 
da sociedade regional como fabricante de produtos artesanais, 
ter' que reviver técnicas culturais, tornando-as um núcleo de 
persistência cultural, ao mesmo tempo que a peça artesanal 
transforma-se em um bem econômico. 

De wn lado os aspectos religiosos e econõ
micos fornecem meios para a realizaça-o do processo de integra
çã'o, e de outro comportam-se como elementos de persistência 
cultural. A investigação destes dois aspectos da vidà guarani 
revelaram-se cruciais para a compreensão dos mecanismos de 
integraçf o econômica e de periistência cultural. · 

A sociedade regional. configurada co1no 
uma ••frente", é que impulsiona o ritmo e a direção destas mu
danças, e sua heterogeneidade apresentará situações diferentes 
de contato. Assim, a cada nova .situação as mudanças apresen
tar-se-lo com características específicas.. Nesta multiplicidade 
de situações apr,esentadas pela frente de contato, sfo os aspectos 
de sedentariedade ou mobilidade dos agrupamentos e/ou subgru
pos, que irfo delinear predisposições maiores ou menores para 
a mudança. 

Fina)mente, nestas notas introdutórias seria 
oportuno aoteeipar alguns detalhes com relação ao grupo indí
gena. 

Um fato que tem sido desprezado - e muitas 
vezes ignorado ..... é o da existência de dois subgrupos Guarani 
no litoral pawista. Não SÓ a Funai - Fundação Nacional do 

Jj1dio - como . também os nacionais, os veêm simplesmen
te como ··índios", de uma mesma etnia , Guarani, quando 
estes próprios estabelecem entre si uma clara diferenciação. 
Os Nandeva consideram-se •'guarani" .e os Mbüâ, ·~upi". Da 
forma vista pelos índios. esta diferenciação surpreende aqueles 

• 

acostu1nados con1 a taxionomia dos grupos tribais em razão de 
se.r maior a semelhança que a diferença entre eles, sejain nos aspec· 

tos cultural, lingüístico ou fenótipo. Apesar deste sentimento 
de diferenciação, a aproximação espacial dos aldeamentos os 
leV"cl a participação comum em vários níveis de convivência, 
como, por exemplo, a execução de cerimoniais em conjunto, 
evidenciando um relacionamento entre etnia e cultura. Porém, 
mesmo aproximados em seus ele1nentos fundainentais de cul

tura, sentam-6e etnicamente diferentes. Neste segundo momento 
evidencia-se uma separação entre etnia e cultura. &te fluxo 
e refluxo, em termos de aproximaçã'o e de distanciamento entre 
etnia e cultura, está contida na teia das relações do processo 
de contato. Na diferenciação étnica mais fragrante , a de índios 
e civilizados .• os aspectos culturais cedem lugar ao posiciona.mento 
étnico do qual, em certa forma, faz parte os cerimoniais em 
conjunto. Na dife.-enciação entre os grupos guarani, os aspectos 
culturais revelam-se de maior importância, ficando os étnicos 
em segundo plano. A estas duas diferenciações, isto é, Mbüá 
x Nandeva e índios x civilizados, soma-se outra, de menor vulto, 
mas também importante: a diferenciação dentro do grupo, 
quanto ã origem geográfica dos indivíduos. 

Se bem que, no contexto global do trabalho, 
é a diferenciação índio x civilizado que vai dar forma ao presen
te estudo~ e as três diferenciações awntadas imbricam-se de 
tal forma que tomam-se interdependentes quando se analisa 
os desdobramentos de situação de contato com o segmento 

regional da sociedade nacional. 
No entanto, há uma aceitação recíproca 

dos dois subgrupos na auto-identificação dos Nandeva como 
"guarani" e dos Mbüá como "tupi". No tocante à origem ge<r 
gráfica, os !Qandeva 'dizem-se ••daqui", ou do litoral. e os Mbüá, 
••do Rio Grande" (do Sul). Neste caso , aceita-se os jus soli li· 
torâne·o para os Nandeva, e para os Mbüá, nada mais · que um 27 
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jus eundi. Ainda no tocante j origem, estabelece-se outra sub· 
divisão: entre os Randeva há os que se identificam como do 
litoral e outros .. do Araribáº. ao passo que os Mb\W mais antigos 
Jizem.se ··c1o Rio Grandeº e os mais recentes .. do Paraná'". 
Em todos estes níveis, há também a reciprocidade na aceitaçlo 
do rótulo identificador. 

Assim, no interior do grupo tem sua impor
tância ser do litoral ou ••do Araribáº, '"do Rio Grande,. ou 
.. do Paraná... _e mais um problema de status: os mais antigos 
consideram·se e sfo considerados como ••hospedeiros" e os 
1nais recentes como "'hóspedes". Os últimos sempre são ~ 
pedidos de se sobrepor aos den1ais nas disputas pela liderança 
dos grupos. 

A diferenciação entre os Nandeva está desa· 
parecendo: hoje são poucos os indivíduos que se dizem "'do 
Araribá... Mas, entre os Mbüá, a diferenciação teve início há 
pouco mais de 1 O anos. 

No decorrer do trabalho, em maior ou menor 
grau, todos estes níveis estarão presentes, mas nfo custa repetir 
a dilerenc1ação que mais se destacará nesta dissert~çfo, entre 
os indígenas e os civilizados; segundo plano em estão todas 
as diferenciaçOes internas, na medida em que, aos olhos e aos 
julgamentos dos civilizados, dos brancos, e em oposição a estes, 
o resto pertence a uma etnia genérica, simplesmente identifi
cada como "'índios". ' 

• 

• 

CAPliULO li 

A POPULAÇÃO PRAIANA E AS TRANS
FORMAÇÕES SÓCIO.CULTURAIS DO LI
TORAL 

• 



• 

-

Para melhor compreender a siuação de con
tato dos índios Guarani do litoral, faz-se necessário, preliminar
mente. caracterizar seu habitar em seus múltiplos aspectos, 
dando ênfase aos geográficos e sócio-econômicos . 

Assim, como roteiro utilizamos o estudo 
desenvolvido na Universidade de São .Paulo1

• Para melhor com
preensão do processo de mudança .ocorrido no litoral, valemo-nos 
do trabalho de Araujo 1:-·ilho2

, na regiã'o de ltanhaém, como 
marco inicial das transformações, objeto de nossa preo
cupação. Também foram de grande valia para o estudo socio
lógico duas dissertações de mestrado, que se preocuparam com 
··estudos de marginalidade": uma delas foi resultado de uma 
pesquisa na "Cidade Dormitório" de Vicente de Carvalho' 

1. Azevedo, 1965. 
2. Araujo P.>.1949. 
3. Paoli. 1974. ~( 



32 

e a outra sobre os pescadores4
. Os pescadores foram também 

alvo de interesse do Bovy5 • autor de um estudo-piloto de 

uma Sttuaçfo sócio-econômica-rehgiosa . Araujo Filho' também 
teve sua atenção voltada ao porto de Santos; Lea GoJdenstein 

7
• 

como tema de tese, o processo de industrializaçfo de Cubatão. 
Outro trabalho utilizado foi o de José Carlos Pereira8

, anali

sando o processo de industr1alizaçfo de Sfo Paulo. 

Durante as pesquisas, estes trabalhos, ao 

lado da vivência no litoral. a utilização da técnica de observação, 
formaram a espinha dorsal para a compreensfo da estrutura 
sócio-econômica do problema a ser analisado . Em conseqüên
cia, vimos a estrutura demográfica a nível social e cultural, 
como as causas das compulsões sofridas pelos indígenas em seu 
envolvimento demográfico sempre presente em nossas observa-
ções. 

O último aspecto adquire uma importância 
significativa quando visto num processo tústórico: se acompa
nharmos as migrações dos Guarani em direçlo ao litoral - que 
Nimuendajú indica como ocorridas nos anos de 1824, 1870 
e 1912 e as do presente século indicadas por Schaden9 

- veri
ficamos que estes encontraram um litoral den1ograficamente 
vmo que experimentou um repovoamento. Para este repovoa
mento os números censitários nfo fornecem elementos que 
permitam a elaboração de um quadro exato - ou mesmo apro
ximado - quanto a origem, tempo de residência etc., desta 

4. Diegues, s.d. 
S. Bovy, 1971 
6. Araujo F.>. 1969. 
7. Goldenstein.1972. 
8. Pereira. 1967. 
9. Schaden.1962:12-13. 

nova populaçf'o que, pelas suas diversas características da po
pulação tradicional do litoral, dá fonna a wna nova paisagem 
sócio-cultural, obrigando os índios a um redirecionamento 
dos mecanismos aculturativos. 

Gioconda Mussolini 1 0 ao estudar alguns 
aspectos da vida das populações rurais do litoral brasileiro, 
chania-0 de ••área de deserçãoº, ou seja, os colonizadores uti
lii.aram-no como plataf onna para a exploraçfo do interior. 
Se nos utilizarmos dos recenseamentos de 1836 a 1970 notamos, 
para o litoral paulista, claramente, esta tendência despovoadora. 
A curva de participação demográfica do litoral no total da popu
laça-o do Estado de Sfo Paulo é decrecente; os censos de 1934 
e 1940 registram uma estabilizaçfo e o de 1950 registra o iní
cio de uma ascensfo da curva 1 1 

. Esta ascensã'o coincide com a 
melhoria das vias de comunicações rodoviárias e com a expansão 
industrial à Baixada Santista. Verificamos que dois tipos de po
pulações resultaram desta expansão: wna proletária, levada 
quando da instalaçfo dos complexos industriais, e outra, de 
veranistas, e por isto mesmo flutuante, desenvolvida a partir 
do increm.ento das atividades de lazer, fruto da melhoria do poder 
aquisitivo que o processo de industrialização motivou. 

Para o entendimento da expando industrial 
paulista, José Carlos Pereira1 2 ao estudar as etapas de desen
volvimento, relaciona-se aos surtos industriais que tiveram lu
gar a partir da década de vinte, pois de lá para cá ''as conjuntu
ras nacional e internacional foram favoráveis ao desenvolvi
mento industrial" (p. 16), favorecido pelos mecanismos de 
controle de importações para resguardar o balanço de paga-

• 

10. Mussolini, 1953: 81 . 
11. Ver anexos la e lb. 
12. Pereira, 1967:14 e 16. 33 
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n.entos. &te, após a li Grande Guerra, teve seu saldo positi
vo esgotado em rado do volume de papmentos (p. 14). O 
planalto paulista, a hoje clwnada Grande São Paulo, foi o maior 
beneficiário deste surto industrial. A cafeicultura, .. além de pro
duzir exoedentes que puderam, em certos momentos, ser apli
cados na indústria. determinou a instalação de uma ampla rede 
de transportes e comunicações ligando a capital ao interior e 
a outros Estados, o que contribuiu para a inserção mais rápida 
da população numa ampla econimia de mercado, tomou São 
Paulo um dos Estados mais progressistas do País no sentido de 
aun1ento do poder aquisitivo de sua população. conseqüente
mente. formou-se um satisfatório mercado interno consumidor. 
fJe também determinou a fonnação de uma forte corrente imi
gratória. (Os imigrantes) .. .ainda forneceram grande parte da 
ma'o-de-obra necessária. pois muitos deles eram operários quali
ficados e artesãos em suas pátrias de origem:·• 3 Além destes 
migrantes internacionais absorvidos pelo complexo industrial 
paulista. a crise do café contribuiu para o éxodo de populações 
rurais ··para as cidades, especialmente Sfo Paulo. E:sse êxodo 
foi responsável pela formação. nelas, de uma população marf)
nal que veio constituir mão-de-obra abundante e barata para 
as indústrias que se fora1n instalando."14 Foi. tambérn, durante 
a década de quarenta que ocorreu a maior migração oriunda 
de municípios do .. polígono das secas·. que abrange os Estados 
de Minas Gerais e da Bahia " 1 5 . 

A soma destes dois tipos de mio-de-obra, 
uma qualificada e outra nfo, foi oportuna para o rápido incre
mento industrial e importante na expansão em direçfo ao lito
ral . 

13. lbid .• p . 1 S. 

14. lbld .. pp. 1 S-16. 
15. Camargo. 1968:63. 

Em 1955 foi inaugurada a Refinaria Presi
dente Bernardes de Cubatão seguindo a esta a instalaçlo de 
outras indústrias petroquímicas e assim começando, "a ser per
corrido o caminho que transfonnaria a área (de Cubatlo) em 
centro industrial'' 1 

6 
• Isto ocorreu com o ex~dente migratório 

da Grande Sfo Paulo, oriundo tanto das migraçOes rural-ur
banas do próprio Estado, como dos Estados Nordestinos. Ua 
Goldenstein 1 7 fez um levantamento da origem da mio-de-obra 
de Cubatfo e constatou que 37 ,8% originava-se dos Estados 
de Minas Gerais, Bahia e outros Estados do NordeSte, 19 ,0% 
do próprio Estado de Sfo Paulo (menos Baixada) e 28,4% da 
Baixada. Em levantamento anterior, observou que os convo
cados pela Junta Militar de Cubatfo - com dados colhidos 
entre os anos de 1952 e 1962 - procedentes da Bahia e do Nor
deste representavam um índice "sempre superior a 50%, ultra
passando, às vezes, 70%''1 8 

. Estes dados mostram que no pro
cesso de industrialização de Cubatfo houve .. uma forte contri
buiçfo de elementos vindos de fora, na sua maior parte mfo-de
obra braçal"19

. Esta ma-o-de-obra foi empregada "na fase inicial 
das obras e o aproveitamento posterior de uma parte des,,e 
pessoal, os que demonstravam mais capacidade, num processo 
de seleção dos que têm condições de se qualificar e de ascen-
d Hl 0 r. . er 1ez com que uma parte representativa destes trabalha-
dores, principalmente os nfo-qualificados, tenham-se emprega-

do nas empreiteiras, constituindo o que a Autora2 0 chama-se 
de pessoal flutuante. No entanto, sendo limitada a cap• 

16. Goldemtein, op. clt., p . 124. 
17. lbid., p. 326. Ver, também, anexo 2. 

18. lbtd., 1965 :59. 
19. lbkkm. 
20. ld., 1972:257. 
21. lbld., p. 258. 35 
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cidade Je ahsorçfo destas en1preiteiras, wn excedente espalhou-se 
pelo litoral, colocando-se coino trabalhadores nas empresas 
de construçlo civil da orla, ou em empregos - ou subempre
gos - do setor terciário ou, finabnente, nos bananais. 

A explicaçfo do deslocamento posterior 
desta mio-de-obra excedente do co1nplexo industrial de Cubatf'o 
foi obtida nas observações constatadas no decorrer da pesqt.úsa: 
é grande o número de nordestinos ao longo do litoral. A este 
respeito a Autora indagd-se quanto ao reaproveitamento da
queles trabalhadores, que em sua pesquisa ficou sem resposta11

. 

22. lhid., p . 257 . 

• 

CARA.CIERIZAÇAO DO LITORAL PAU
LISTA 

O litoral do F.stado de Sio Paulo é uma 
faixa de terra de largura variável, dividida em duas porçoes dis
tintas, e ligadas entre si por uma área de características tam
bém peculiares, a Baixada Santista. A primeira é o Litoral Norte, 
que por sua localização FOgráfica melhor lhe caberia o nome 
de Litoral Nordeste, bem marcado de um lado pelas encostas 
altas da Serra do Mar, e enseadas, ilhas e cabos, do outro. Nesta 
faixa da orla erguem-se as cidades de Ubatuba e de São Sebas
tifo, esta em frente à llhabela2 3 ~a segunda é o Litoral Sul, que 
geograficamente deveria ser chamado de Litoral Sudoeste, bem 
distinto do anterior, pois é caracterizado pela sua orla retilí-

23. Cf. Azevedo, 196S e Penteado, 1965:11. 
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nea. costas baixas. extensas e monótonas, cujas escarpas se 
af&llam cada vez mais do Oceano Atlintico • medida que se 
caminha para o Sul. Venerandas cid•des se erguem nesta parte 
meridional, como ltanhaém. Iguape e Cananéia, a par de ou
tras, localizadas mais para o interior, como é o caso de Regis
tro 14 . 

A Baixada Santista, baliza que divide os 
dois litorais, sempre foi citada ocmo pertencente ao litoral 
sul. dadas suas características semelhantes. No entanto, um 
estudo realizado pelo Departamento de Geografia da Univer
sidade de Sfo Paulo1 s, onde s4'o examinados os aspectos geo. 
gráficos, físicos e humanos, delimita este trecho litorâneo como 
apresentando uma "posiçfo ímpar", diferindo das outras subuni
dades, em face da presença de duas importantes ilhas - a de 
Sfo Vicente e a de Santo Amaro, tão estreitamente ligadas ao 
continente, a ponto de suas presenças serem notadas com difi
culdades; difere, ainda pela existência de largas formações vegetais 

halófitas, os mangueirais. assentadas sobre intricada rede de 
drenagem ; e também, pelo admirável adensamento demográfico 
e por sua evidente vocação urbana, de que sfo expressões mais 
fortes as cidades de Santos, São Vicente e de Cubatfo, mas a 
que se acrescentam aglomerados tipicamente balneários2 6

• 

Os limites geográficos da Baixada Santista estão em Bertioga 
ao norte e em Mongaguá ao sul2 

7. O IBGE, por sua vez, pro
põe a divisão do espaço geográfico brasileiro em micro-regiões, 
dividindo a orla paulista em três micro-regiões: "Baixada do 
Ribeira", compreendendo as cidades de Cananéia, Eldorado, 
lguape, Jacupiranda, Juquiá, Miracatu. Pariquera-Açu, Registro 

24. lbid. 
25. Azevedo, 1965. 
26. lbld .• pp. 7-8. 
27. lbid. 

e Sete Barras; .. Baixada Santista .. , englobando as cidades de 
Cubatlo, Guarujá, ltanhaém, ltariri. Mongaguá. Pedro de To
ledo, Peruíbe, Praia Grande, São Vicente e Santos; e "'Costa 
Norte Paulista,.. abrangendo as cidades de São Sebastilo. llha
bela, Caraguatatuba e Ubatuba. 

O aumento de veranistas é recente, existin
do uma correlação entre este crescimento e o aumento das h<>
ras de lazer proporcionadas pela sociedade urbano-industrial 
da Grande Sfo Paulo. O fluxo cada vez maior de veranistas do 
planalto à Baixada motivou uma mudança na paisagem geográ
fica, acelerador de um processo urbanizatório, assim como na 
composiçfo demográfica da região praiana. Estas modificações, 
obviamente, refletiram~e nos níveis sócio-culturais: novos pa
drões e valores trazidos dos centros urbanos2 8 obrigaram a 

28. Tomamos conhecimento da existência da As
sociação de Folclore e Artesanato de Guarujá-AF AG. através de uma publi
cação. que pretende, entre outras coisas. a preservaçfo e a promoçfo do 
folclore nacional Mas, compulsando a publicaçfo. verificamos que toda a 
atenção é dada ao folclore local. Outros movimentos de incentivo ao 
folclore e ao artesanato surgiram no litoral norte (v. Silva, 1975 : 237-
238). 

As comunidades em relativo isolamento ao entra
rem em contato com o mundo urbano-industrial reavivam suas tradições 
folclóricas. ~ o caso, por exemplo. de Sfo Luiz de Paraitinga. 

Diz-nos Gioconda Mussolini (1953:94, nota 1) que 
ºo litoral ficou privado de outras influências culturais, que a imigraçfo, 
desenvoMda justamente na fase de sua decadência, levaria para outras 
zonas. . . ". perduran(lo nas costas ''as influências portuguesas dos primei
ros tempos, em combinaçfo com as indígenas e africanas". Darcy Ribeiro 
(1979:589) esclarece que .. o homem da cidade ( ... ) deve ser olhado 
como o carente, como o homem genérico, sem características proprw 
permanentes que o singularize, como um ser que ao dest.ribalizar-se foi 
descaracterizado, despossuído de si mesmo... Os novos valores e padrões 
trazidos dos centros urbanos do planalto ao litoral Mo início a uma desca
racterizaçio cuhutal do praiano, que usa as manifestações folclóricas como 
um mecanismo preservador de suas tradições, sob a forma de persistências 
culturais. 

39 
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população local a un1 rearranjo organizatório aos 1ncios tradi
cionais de vida19

• num processo dinâmico, provocador de mu
danças substanciais e aceleradoras. 

A populaçã'o praiana procurou se ajustar 
às modificações de caráter exógenos, nos planos económico, 
social e cultural. No nível da subsistência, adaptou~e él uma 
nova fonte de renda, isto é, a prestaçfo de serviços aos turistas 
à procura de descanso sem, no entanto, se furtarem do conforto 
dos grandes centros urbanos. E:stas atividades, com caracterís
ticas de subemprego, transformaram-se em prestação de serviços, 
pelos seus aspectos de institucionalização. A adaptação a esta 
nova situação de trabalho ocorreu de forma cíclica, pois o fluxo 
turístico ao litoral é periódico, ocorrendo em épocas de férias, 

29. Procura-se hoje um emprego em que se tenha 
renda fixa. Os bananais e º'" proprietários de casas de veraneio sio procura
dos porque pagam o .. i>alário" (salário mínimo). Ser pescador na faixa 
abrangida pelos veranistas é atividade de fim-de-semana, cuja pesca é ven
dida em ••barraquinhas", incluindo-se aí a coleta de siris e ostras. Estas 
atividade é exercida, tanto pelos caseiros como por aqueles que traba
lham cm outras ocupações, como empresas de construções, em pregados de 
órgão~ públicos etc. 

Para a pesca utilizam-se de barcos, normalmente em 
sociedade e que além de serem utilizados para esta atividade também o d'o 
para fazer .. carretos" aos proprietários de casas de veraneio fora do alcance 
das estradas, ou ainda, para comerciafu.ar alguns excedentes em Santos 
ou Vic.."ente de Carvalho. 

Todos os barcos são registrados na Capitania dos 
Portos de Santos e no Órgã'o fiscalizador da pesca, sofrendo apreensio 
todos aqueles que não estiverem com as exigências legais satisfatórias. 

Para outros, a pesca artesanal está sendo substituída 
pela pesca empresarial, trabalhando como empregados nas empresas pes
queiras, recebendo o .. salário", ou trabalhando na base de participaÇ<fo. 
Os informantes alegaram preferir a primeira alternativa, pois ºé mais segu
ro", garantindo~hes uma renda nos períodos nfo favoráveis à pesca, pois 
em algumas viagens .. não dá nem para a comida". Se bem que, em certas 
épocas seria .. mais vantajoso" a participação. 

feriados longos e ta1nbén1 nos finais de scn1ana. As pessoas 
que se dedican1 a atividades nã'o relacionadas ao atendimento 
de veranistas, aproveitan1-se destes períodos de fartura execu
tando tarefas con10 .. bico" (pequenos ganhos avulsos). Como 
veremos no capítulo IV, os Guarani tan1bén1 se aproveitam 
destes períodos para, junto aos praianos, vender seu .. material". 

O incremento turístico motivou uma nova 
composição demográfica na orla praiana, ensejando variados 
tip0s de contato. O denominador con1um foi a transplantaçfo 
de novos bens e novas atitudes de comporta1nento de feições 
urbano-industriais em regifo antes tipicamente rural. Nesta nova 
realidade configuram-se dois momentos que delimitam um espa· 
ço sócio-histórico bem dilatado, balizas extremas do continuum 
do processo de mudança, no qual devemos procurar detectar 
as transformaÇÕeS sócio-culturais da área. 

O avanço destes novos bens e novas atitudes 
de comportamento têm característica de frente de expansão3 0 

e como tal , pelas suas feiÇÕes urbano-industriais - e possui
dora de uma tecnologia avançada - irá se apropriar dos meios 
de controle , ou de coerção. Isto a torna um mecanismo acele
rador do processo de mudança. Além do mais , os grupos econõ
micos com interesses na implantação de projetos turísticos 
em áreas distantes das urbanas, levam consigo um contingente 
populacional envolvido nesta nova atividade turística. E:sta po
pulação, justamente com a que irá se beneficiar destes projetos, 
motivará o deslocamento da população tradicional - os cai
çaras - para fora destas áreas ''desenvolvidas", em uma repeti
ção do que já aconteceu na década de quarenta, no litoral sul, 
como veremos adiante. 

30. As .. frentes de expansão no Brasil caracterizam 
a regiío de frente em termos das modificações ecológicas, das transforma
ções nas atividades econômicas, na posse e uso da terra e nas relações de 
trabalho, detendo-se mais ora num, ora noutro desses aspectos." (Keller, 
1977:39). 

4-t 



O PO YOAMENTO DO UTORA.L 

A regilo litorlnea foi a primeira a ser po
voada no Estado de Sl"o Paulo sendo, no entanto, aquela 
que apresenta maiores vazios dem<>lfáficos. Acompanhando os 
censos demográficos realizados a partir de 1836, verificamos que 
nesta data a sua populaçlo representava 11,6% da populaçio 
paulista para chegar em 1970 a apenas 4, 7%. Se representarmos 
esta produçlo em urna curva, notaremos que o censo de 1940 
apresenta uma fase final de descenso e no de 1950 o início 
de uma ascensão. Neste período de 134 anos o Estado aWQentou 
sua populaçlo em 6.216,5%, enquanto que o litoral em apenas 
2.447,3%31

• Esta desproporcionalidade remonta aos tempos 
coloniais, onde os contingentes humanos evadiam-5e em dir~ 

31. Foram cotejados os dados de MUller (1965: 
143) até 1960. Os dados de 1970 for1m fomocidos pelas publicaçGes do 
IBGE. Va nota 11. 

• 

• 
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ção Jo planalto, caracterizando. coano já citan~os, u1na ·'área 
de d~serçfo " 31 ; suas conlunidades eram praticamente auto

sufi";entes. com as características de uma sociedade fechada . 
Sua organização interna era bastante simples, com •·reduzido 
número de instituições acima dos agrupamentos de parentes
co .,3 3 • e un1 mínimo de outras influências culturais, que conser
varan1 sedimentadas as bases culturais de período de povoa· 

lllelllO. 

O crescimento populacional da faixa litora

nea nf'o se deu de n1aneira uniforme, crescendo mais na Bai
xada Santista. O porto de Santos n1anteve sua hegemonia em 
relação 4s demais áreas litorâneas paulistas, desde Parati (no 
Estado do Rio de Janeiro) disputando a supremacia com as ve
nerandas cidades do litoral sul, no dizer de Aroldo de Auve
Jo::. 4 : ltanhaén1, lguape e Cananéia. Em época mais recente 

o crescimento demográfico começou a alcançar áreas mais dis
tantes, mas tendo ainda, como centro irradiador, a Baixada 

San tista . 
França3 s descreve o contraste das diferen-

tes áreas litorâneas : "ao lado do Porto (de Santos) moderno 
e junto à Capital paulista, que é a mais pujante criação da civi-
lização urbana da América do Sul, localiza-se ...... uma das áreas 
mais vazia. mais atrasada e improdutiva do trópico brasileiro". 
Continua a Gioconda Mussolini: a partir do século passado .. é a 
vez de a costa despovoar-se e perder, de maneira crescente, 
1nesmo a pouca importância econômica que já tiverá, o que 
levou a -comentar-se que São Paulo, por exemplo, c:om todo o 
seu progresso, 'nfo possui, no século XX, uma fachada litont· 

32. Muii~Olini, 1953 : 81 . 
33 . lhid., p. 85: Schllden, 1965 : 154 . 
34. 1 965 . 1965 : 1 . 
35 . 1 965 : 1 95 . 

nea digna dele•, incapaz que se tomou de atrair capitais e ho
mens em êxodo para zonas mais promissoras. Exoeçl'o à regra, 
na costa paulista. só a faria o porto de Santos, verdadeira con· 
quista da técnica e fruto da exploração monocultora do café, 
avançando pelo planalto, do que representa o escoadouro natural. 
Roubou este porto, desde meados do século pa~ado, a impor
tância de outros - como Ubatuba e São Sebastião na mna 
norte, escoadores do café do litoral paulista e do Vale do Pa
raíba. bem como lguapc, na zona sul - portos que atingiram 
posiçfo de destaque e que exerciam, até então, o papel de ver
dadeiras capitais regionais ou 'centros de dominância', fato 
atestado não apenas pelas ruínas que lhes ficaram de urna época 
de esplendor, como pelo desenvolvimento das comunicações 
que mantiveram com as cidades de 'serra acima' e que revelam 
a amplitude de sua zona de influência. Decaindo, os núcleos 
de povoamento que eles centralizavam voltaram a fechar-se 
sobre si mesmos, entregando-se a uma economia quase sem 
trocas, com o decorrente estreitamento de seu horizonte econô· 

rnico e cultural .. 3 6 • Esta centralização de importância no porto 
de Santos dá-se em razão do deslocamento da produção cafe· 
eira do Vale do Para1ba para o planalto, assim como o apare
cimento da sociedade industrial da Capital paulista. Procuran· 
do-se melhorar as condições de transportes para um conseqüen· 
te barateamento dos fretes construiram~e as ferrovias; o velho 
Caminho do Mar foi melhorado e a Via Anchieta implantada. 
Finalmente, e mais recentemente, foi construída a Rodovia 
dos Imigrantes, completando as atuais ligações planalto-litoral. 

Nfo s6 o porto de Santos foi o responsável 
pelo incremento das melhorias de ligação do planalto com o li· 
torai. A sociedade industrial que se instalou na Grande Sfo 
Paulo e áreas próximas, proporcionou um maior poder aqui· 

36. 1953:83. 45 
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sitivo j população e. conseqüentemente. a procu~ ~ aprovei
tamento de seu lazer. Assim, o interesse para com o litoral nf'o 
1e restringiu maia t Baixada Santista, mas tamWm se estendeu 
à orla praiana. possibilitando o boom imobiliário na 2'rea, com 
loteamentos. construçlo de casas e prédios de apartamentos. 
Áreas em que. década e meia atiás. abrigavam somente algumas 
cuu de pescadores. hoje encontramos casas e edificícios de 
apartamentos para veranistas: é crescente a urbanização de 

áreas desertas. 
A serra sempre foi um obstáculo a vencer 

a despeito da melhoria das vias de comwúcações. Os grandes 
complexos industriais. então. desceram a serra para se localiza
rem mais próximos do porto exportador. Esta transferência 
motivou a construçfo de bairros residenciais de trabalhadores 
e as áreas urbanas avançaram até onde existiam somente bana
nais . E o caso de Cubatão: de antiga parada para o início da 
escalada da serra, tomou-se uma cidade .industrial em ebulição, 
onde se constrói uma média de duas casas por dia3 7

• 

A população flutuante - a que simples
mente vai 4 praia nos finais de semana e a que adquire imóveis 
para veraneio - é uma das pàncipais variáveis de impulsão das 
transformações que ocorrem nas áreas balneárias do litoral 
paulista. Esta frente de expansão turística avançou primeiro 
em direção do litoral sul. transformando os antigos bananais 
em áreas de loteamento, urbarúzando-os. Uma nova frente , mais 
recente, desloca-se em direção do litoral norte, beneficiada, 
principalmente, com o início da construção da rodovia Rio
Santos. Esta estrada, voltada primordialmente ao atendimento 
das .. potencialidades turísticas", motivou uma exacerbada valo
rização imobiliária e os conseqüentes problemas de terra. Não 
só os moradores antigos do litoral foram envolvidos nestes pro
blemas, como também os Guarani, como veremos no capítulo III. 

37. cf. Goldenstein, 1965: 11 e 11. 

• 

-

• 

C4RACTERIZAÇÁO ECONÔMIC4 

Nf'o poderíamos nos furtar, neste trabalho. 
à tentativa de caracterização do litoral em áreas industriais, 
agrícolas e balneárias. Esta caracteriução prende-se a duas 
finalidades : para detenninar em primeiro lugar as heterogenei
dades da faixa litorânea e em segundo, os níveis de contato 
que os Guarani têm com a populaçfo nacional. 

Esta caracterização, no entanto. na-o foi 
possível pela carência de dados. Os últimos dados do IBGE 
correspondem ao censo de 1970• e anterior às mudanças de 
maior intensidade. Além disto há atividades - de caseiros de 
casas de veraneio na zona rural - de difícil caracterizaçfo. Um 
outro aspecto é o de a populaçfo flutuante .. não existirº nos 
quadros censitórios. Dispomos, no momento, dos dados distri-

•Este uabalho foi escrito antes da publfcaçfo dos 
dados censitórios de J 980. 
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butivos Ja populaçfo e dos domic11ios rurais e urbanos3 a·. Um 
pa rã metro caracterizador da condição balneária ~ o índice de 
domic11ios fechados39

• ou de domicílios vagos, estes últimos 
denunciadores do incremento imobiliário. 

As transformações de maior vulto do litoral 
tiveram início na década de cinquenta. Utilizou-ce para os nos
sos cálculos os «fados dos censos de 1960 e de 1970, cujos núme
ros indicam a direção em que ocorreram as migrações para o 
litoral, notando-se que houve wna diluição da concentração 
populacional de Guarujá, Cubatão e Santos-Sfo Vicente em 
direçfo sul. A formaçfo desta concentração resultou da insta
laçf'o dos complexos industriais em Cubatfo; Vicente de Car
valho (distrito de Guarujá) transformou-se em "cidade dormi
tório" dos trabalhadores de renda baixa do complexo industrial 
e São Vicente dos trabalhadores mais categorizados. A diluiçfo 

38. O Anexo 3 mo~ra a .. vocaçfo balneária" de 
alguns municípios, isto é, dos demicílios vagos e fechados ultrapassarem 
os ocupados. ~ o caso de Praia Grande, Mongaguá e ltariri. Perufbe, na 
época do censo, nfo era, ainda, essenciahnente balneário, como os muni
cípios citados acima, mas, assim mesmo, somente a metade dos domicílio5 
estavam ocupados. A estrada Pedro Taques havia sido inaugurada recente
mente. Santos. Guarujá e São Vicente, de urbanizaçSo mais antiga, cum
prem a outras funções urbanas e por isto os domic11ios ocupados· excedem 
aos vagos e fechados. 

O Anexo 5b, por sua vez, indica um percentual 
muito pequeno de domic11ios localizados na zona rural. O mesmo acontece 
com a populaç§'o rural (Anexo 5a). Segundo informações locais, os prefei
tos estendem o perímetro urbano para abranger os loteamentos localizados 
zona rural para, assim, aumentar a arrecadaçi'o do impodo territorial 
urbano. 

39. Na conceituação do IBGE, .. domicílio fechado" 
é aquele ocupado mas com seus moradores ausentes. No litoral, os domicí
lios fechados, em sua quase totalidade, corresponde às casas pertencentes 
a veranistas. Ver Anexo 3. 

corresponde com o início de funciona1nento das fábricas, dis
pensa de trabalhadores braçais e princípio de crescin1ento das 
atividades turísticas. Assim é que Vicente de Carvalho mostrou 
uni incren1ento de 115,2% de sua população e de 108,8% em 
seus domicílios no período inter-censitário l 96l/1970. Neste 
n1esmo período Guarujá (n1enos Vicente de Carvalho)40 apre
sentou um crescimento maior. isto é, sua populaçfo cresceu 
J 71.3% e seus domicílios 146,0%. 

A Rodovia Pe<lro 'faques foi outro fator 
de incremento turístico da "praia grande.,, antes servida uni
cainente pelo ramal ferroviário Santos-Juquiá, ou utilizada 
para o trafego de carros . Formaram-se, então, con1unidades 
voltadas unicamente às atividades balneárias corn uma con
centraçfo urbana acima dos 84%4 1

. De início, as estradas de 
ferro e de rodagen1 - que correm paralelas - serviam co1no 
divisores de atividades: balneárias do lado das praias e banani
cultoras do lado oposto. Hoje. os loteamentos invadiram os 
antigos bananais. Assim, as duas atividades que se desenvol
viam quase que paralelamente deixaram de existir em favor 
da hegemonia das atividades de lazer. Mas, ã medida que se 
carninha para o sul e cada vez mais em direção à serra, nota-se 
ainda a existência dos bananais, que vai se tomar atividade 

' 
4-0. Ver Anexos 4a. e 4b. 
41. A .. praia grande" estende-se desde a ponta do 

ltaipu até ltanhaém. De área de pouca expresslo econômica, recebeu 
um inaemento nas atividades balneárias a p~tiI da construção da Cidade 
Ocian, por volta de 1950 (va Magalhães, 1965:67-68). Hoje, estas ativi· 
dades ocupam-na em toda extensão. 

Uma descriçfo da .. praia grande", digna para uma 
comp~ação com a situação atual, estão nas memórias de um motorista 
que por ela transitou durante quase trinta anos, primeiro como vendedor 
de café de unia torre.fação santista. depois dirigindo ônibus e Lopes. 1961 ). 49 
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principal para além de Perutbe (última comunidade balne~ria), 
prlnc;ipalmente em ltariri e Pedro de Toledo41

. 

O censo de 1970 apresentava Cubatlo com 
uma populaçfo rural na ordem dos 27 ,(Yfo. Não sabemos o quan
to estes números representam a realidade, uma vez que "'as 6reas 
do loteamento, em aeral com pl_anos em tabuleiro de xadrez, 
correspondem, a maioria dos casos, às antigas propriedades 
rurais bananicultoras. Entre 20 loteamentos, 9 foram empreen
didos por 1noradores de Cubatfo, antigos bananicultores e seus 
herdeiros, 9 outros por moradores de Santos, e apenas 2 da 
cidade de Sfo Paulo. Cumpre assinalar que alguns dos empreen
dedores são originários de Cubatfo. A atividade econõmica 
dos cubatenses tradicionalmente tem sido, até o momento, 
a especulaçfo imobiliária, permanecendo grandes áreas lotea
das, por muito tempo, completamente vazias, à espera de com
pradores e ocupantes'"" 3 

, tornando a zona rural umà extensão 
da urbana, com o aparecimento das "cidades dos trabalhadores". 

É evidente a '4vocação urbanaH da Baixada 
Santista. Evidente, também, é a demonstraçfo de incremento 
imobiliário construído pelos/~ para os veranistas. Um decres
cimo verificado em direção de Peruíbe tem um caráter provisó
rio, pois as construções, tanto de casas como de apartamentos, 
seguem um ritmo acelerado44

. 

42. Ver anexos 5a e 5b. 
43. Goldenstein, 1965:43. 
44. Ver Anexo 5b. 

o 

OCUPAÇAO DEMOGRÁFJCA 

"O litoral do E.stado de São Paulo que pos
suía em princípio do século passado mais de um sexto da po
pulaçfo da entfo provÚlcia, e que era, por isso mesmo, uma 
das zonas mais prósperas, conheceu a partir da era cafeeira, 
um período de decadência que vem até os nossos dias' .. 5 ; esta 
desproporção começa a apresentar aspectos positivos46 devido 
a fatores como, por exemplo, "a partir de 1955, mais ou menos, 
entramos numa nova e importante etapa de industrializaçfo 
que se caracteri:za pela ... ... fabricaçfo de máquinas, equipamen-

45. Araujo F.>.1949:7. Ver Anexos la e lb. 
46. Dados fornecidos por MWler, 1965:142. refe

rentes somente ao litoral sul. No período 1836-1970 sua populaçt'o cres
ceu em 4.170,6% e a Baixada Santista em 9.500,2%. O litoral, como wn 
todo, teve a sua populaçlo aumentada em 2.44 7,3%. 
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tos de ve ícuJos 1notorizados, de n1atérias-pri1nas pesadas etc.""' 
7 

··r-c1ra isso, contribuiram tanto as facilidades abertas para a im
portaçã'o de bens de capital, como a própria produção interna 
destes bens". além .. da entrada maciça de capitais estrangeiros 
no país"48 . As migrações internas, oriundas dos municípios 
do .. polígono das secas" (76.372 migrantes na década de 1940/ 
1950)4 9 • também colaboraram no incremento populacional do 
litoral; no período intercensitário 1941 /50 a Capital paulista 
apresentou um crescimento migratório na orden1 de 70,5%, 
enqua11to que seu crescirnento vegetativo foi de 29 ,5%. Um 
excedente nügratório dirigiu-se à Baixada, pois logo ean seguida 
os coanple xos industriais começarain a se estabelecer em Cuba
tão so. levc1ndo-os â procura de 1não-de-obra e assim provocando 

47 . Uma, J 967 : 119. 
48 . Pereira, 196 7: 32. 
49. Cf. Camargo, J 968 : 63 e 6 7. 
50. A preferência do loc<tl ie deu por : 
l . ~er ponto de convergência e pa~~agcm obrig;,itóri:.i 

de Jiferente~ á~tem~ de comtmicaçõe5. 
" · .E.F . Santo5-Jundild, que làtravés do Vale do 

Mogj , demanda para o interior paulista ; - ~ 
b. liga\=ão ferroviária com .E .F . Soroc;,ib;,ina e , <Atra

vés de Slllltos e São Vicente, com o interior 5ul do E~tado (ra1nal Santos
J uquiá, ou p:.r• o planalto, en1 direção de São Paulo, ou diretamente 
p:.ira o interior, no entroncamento de M<lirinque; 

c. a Estrada Velha , a Via Anchieta , ;,i futura Rio
Santo5 e agora a Jnligrantes ; 

d. a Rodovia Pedro T<tQllei (agora denominada 
M<tnoel da Nóbreg..), lipndo Santo5 à BR-116 - unindo a Baixada com o 
sul do País . atr:.véi da "pr<tia grande,. e Estrada da Banana; 

e. ligação Cubatão-Guarujá, via Piasiagüera. 
2. Poli~ibilidade de ligação marítima co1n o porto de 

Santoi., utilizando-~ os Largos de \anéu~ e de \ubatão, " Piassagüera; 
3. f:.cilidade de recebimento de matérias-primas e 

de distribuição de produtos manufaturado5. Dista 50 km de São Paulo e 
17 km de Santoi.: 

4 . pre5en\<1 da llsin<t lfidroelétrit·lil <1,. Ugh1 (cf. 
( ;oldcnlitein . 1 Q6~ : 1 S >. 

o 

o crescimento populacional desta cidade e circunvizinhança. 
Justifica-se, desta forma, o crescimento de c;uarujl( (incluindo 
Vicente de Carvalho) em 208,9% e 132,6%, de Cubatlo em 
121,8%, 103,6% e de São Vicente en1 119,7% e 70,3%, nos pe

r fodos intercensitários 1951/60 e 1961 /70, respectivamente. 
A exemplo disso, a "cidade nordestina", criada por "um ver
dadeiro movimento migratório do Nordeste do país para a gleba 
(Sítio Pai Cará), em fase de desapropriação s 1 

• entre os anos 
de 1958 e 1960"52

, no distrito de Vicente de Carvalho, ver
dadeiro "donnitório de trabalhadores do Porto, dos emprega
dos nos annazens de café, dos operários da COSIPA, da Refina
ria 'Artur Bernardes' e das indústrias santistas-vicentinas ... (com) 
... elevada percentagem de nordestinos" 53

. "Feito um levanta-
mento da procedência dos convocados da Junta Militar ..... . en-
tre os anos de ~952 e 1962" observou~ uma contribuição de 
nordestinos e baianos superior a 50%, ultrapassando, às vezes, 
OS 70o/oS 4 . 

I 

51 . Esta desapropriação foi completamente nos 
liltin1os <las do governo Abreu Sodré, início dos ano~ 70. 

5 2 . Rodrigues, J 965 :90. 
53. lbid., p. 99. 
54. Cf. (;olden~tein, l 965 :5 9. 53 
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CARA.CTERIZAÇAO DOS TRABALHADO
RES 

As indústrias, em fase de implantaçl'o, nece• 
sitam de mão-de-0bra desqualificada, destinada aos serviços 
braçais, gerando, entt:o, condiçoes de emprego aos migrantes 
das zonas rurais para dispensá-los e logo após em uma segunda 
fase concentrar a procura em empregados de maior qualificaçlo. 
Os primeiros, dispensados, dispersaram-se pela faixa praiana 
à procura de colocação nas empresas de construçfo civil, cons
trutoras rodoviárias ou em bananais. Cada obra, ao ser comple
tada, dispensa seus trabalhadores, que saem 4 procura de novos 
empregos. O trabalho em bananais prolonga-se pelo ano todo 
e é constante a procura de braços. 

Quando do asfaltamento da Estrada da 
Banana, a .. Mineiraº (Construtora Andrade Gutienez - como 
era conhecida) trouxe uma leva de trabalhadores do nordeste ~S" 
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rnineiro. Quando terminou o asfaltamento, muitos deles nlb 
quizeram retornar u suas regiões de origem e foram procurar 
trabalho nos bananais. A Fazenda Areado, por exemplo, a maior 
de ltariri e Pedro de Toledo (suas terras abrangem os dois muni
cípios), com 107 empregados, tem 69,0% de mineiros e 14,8% 
de baianos. Apenas 7 ,4% dos trabalhadores eram paulistas: 
1,6% (2) eram de ltariri e 2,8% (3) da regifo litodnea5 ~ . ~ 
comum notar-se a entonaçi"o nordestina no timbre de voz ostra
balhadores e dos posseiros em áreas próximas aos aldeamentos 
guaram . 

A grande ausente na área estudada. foi a 
.. cultura caiçara", como uns a chamam, ou .. cultura rústica" 
local , como outros a denominam. Os indivíduos remanescentes 
da antiga populaçfo são, atualmente, poucos. Os mais jovens, 
e que permaneceram nas áreas visitadas, perderam todo e qual
quer compromisso com o contexto cultwal anterior, ,absorvi
dos na nova paisagem sócio-cultural. Esta transformaça-o nfo 
é recente. Desde o primeiro quartel do presente século, os ver
dadeiros caiçaras começaram a experimentar um desajuste de 
suas maneiras tradicionais de vida com a construção do ramal 
ferroviário Santos-J uquiá; com suas locomotivas movidas a 
lenha, as antigas maria-fumaças, a ferrovia viu no caiçara apenas 
o lenhador. Ao invés de conforto e nova fonte de renda, trou
xe-lhes uma série de mudanças: "até a mudança da frente das 
casas foi conseguida ; primitivamente, elas se viravam totalmente 
para o lado do mar e hoje (década de 40) voltam-se para o inte
rior, â beira da linha férrea, onde, nas paradas determinadas 
criaram-se aglomerações de meia dú7Ja de casas com as inf al í
veis vendas para f omecer cachaça'' 56 

. Enquanto alguns procu
ravam aproximar suas residências da via férrea, outros eram 

SS. Ver Anexo 6 . 
56. Araujo P.>, 1949:13. 

.. empurrados cada vez mais para o interior pelos lotean1entos 
,.57 

de terras que começaram a aparecer 
Os caiçaras despovoavam a já despovoada 

faixa praíana. Migrantes de outras áreas ton1avam seus lugares, 
ein fluxo cada vez maior, ao lado de un1a população flutuante, 
ou seja, dos veranistas. Estes dois aspectos, isto é , a saída dos 
caíçaras e a chegada dos veranistas, foram acrescidos com o 
problema de requerimentos de terra .devolutas. O Decreto 5824, 
de 03 .02 .1933 58 , que estabelecia sobre doaçfo de terras devo
lutas. possibilitou que várias pessoas requeressem terras "em 
cima do mapa". Surgiram, então, dois problemas: primeiro, o 
desalojamento dos nativos das áreas requeridas, pois a partir 
da distribuição das terras adquiriram o status de posseiros ; se
gundo, a formação de grandes faz.endas produtoras de banana. 
Este processo foi, no entanto, demorado, em virtude das de
ficiências das ligações com o planalto paulista. A melhoria das 
comunicações, entre os centros produtor e consunúdor. cm 
data mais · recente, possibilitou que as atividades bananicultoras 
fossem incrementadas. Em face disto, aumentou a demanda 
de mio-de-obra. Este tipo de lavoura, dizem os produtores, 
é essencialmente manual, carecendo de cuidados o ano todo: 
limpeza do terreno, plantio e corte, além das capinagens perió

dicas. 
O uso da maquinaria (implementos agrí-

colas), em grande parte dos bananais é impraticável por estarem 

57. Ibidem. 
58 . Utilizamos este dado em confiança ao infor-

mante, o Dr. Albino Rodriaues de fràtas, então presidente do Sin<lcato 
dos Bananicultores de ltadri. Quando da entrevista não nos lembramos de 
indagar se o Decreto era federal ou estadual . Na impossibilida~ de entrar 
novamente em contato com o infonnante, compulsamos vanas fontes, 
não encontrando o citado Det.:reto. 

57 
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localiz•dos em encostas de monos; talvez aí resida a razl'o do 
nf'o desenvolviniento da técnica motorizada na lavoura banani
cultura e. conseqüentemente, a existência do grande número 
de trabalhadores rurais. 

As fazendas bananicultoras têm um ·pequeno 
número de .. empregados fichados, com carteira assinada•• des
tinados aos trabalhos de consenaçlo dos bananais. e que do 

chamados. pelos produtores, de efetivos. Existe. também, uma 
outra categoria de trabalhadores, temporários, os dependentes 
que slo empregados em períodos de intensificaÇão de trabalhos 
nas atividades bananicultorcs, como o plantio e a colheita. Es
tes trabalhadores trabalham por empreitada, e nf'o chegam a 
caracterizar-se como bóias-frias, pois a maioria sfo pequenos 
produtores que se empregam como dependentes para aumentar 
a renda ensuficiente de suas terras - ou posses. 

Segundo um infonnante, a despeito da rota
tividade de trabalhadores de um bananal para outro, nf'o se 
notava o desemprego pois nos bananais .. h~ trabalho o ano 
todo ... 

• 

CONCLUSÃO 

As atividades econoõmicas do litoral nlo IO 

d~stinam ao mercado interno, litodneo. Qualquer flutuaçlo 
no mercado consumidor senf imediatamente sentida em toda a 
faixa . Quando o gowmo araentino co~u restriç&s i bn
portaçfo de fruta,,, por exemplo, os reflexos foram levados até 
os bananais5 9

; em 1971, a via Anchieta (nl'o havia, ainda, a 
rodovia do Imigrantes) ficou interditada por volta de 15 dias, 
em razão da queda de uma baneira, levando as atividades por
tuárias ao quase coJapso e as ativida~es turísticas foram sensi
velmente afetadas. O mesmo aconteceu com as atividades ba-

S9. Isto ocorreu por volta de 1971. Existe um trá· 
f ego de caminh&s que trazem maç6s e outras frutas argentinu ao Brasil 
e ao retornarem transportam banana. A queda da barreira na via Anchieta 
e a operaçfo das Forças Armadas no Vale do Ribeira, ocone:ram na mesma 
, 
epoca. 
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nanicuJtoras. lu atividades económicas do litoral sul a partir 
de Peruibe foram sensive1mente afetadas quando das opera· 
ções antiguerrilhas das Forças Armadas na região de Registro. 
A atividade industrial nl'o está imune a estes problemas, em 
parte devido a sua sujeição às ligações rodo-ferroviá~as com 
o planalto (com predominância ao transporte rodoviário) e 
ta1nbém devido ao modelo exportador da economia brasileira. 
finaln1ente. e como vimos, a localizaçfo do complexo industrial 
na encosta da serra prende-se à uma questão estratégica. face 
à proximidade ao porto exportador. 

O litoral, então, sempre esteve em funçffo 
de ... da Capital e do interior, como centros consumidores; 
do Porto como pólo exportador. Esta dependéncia tornou-o 
sensível às variações de mercado, em níveis nacional e interna
cional, problemas de comunicações etc. 

Estas duas ordens de fatores, dependência 
e dificuldades de comunicações, possibilitaram que as áreas 
para além dos limites da Baixada Santista mantivessem uma 
ordem tradiciona160

, em suas maneiras de vida, uma mescla 
de elementos quinhentistas e elementos indígenas, .. soluçoes 
eficientes, se bem rudimentares (ou por ~so !mesmo)", para se 
enfrentar o sertfo6 1 

• As adversidades de um meio inóspido e 

60. A ordem tradicional caracterizava-lie de acordo 
com o tipo de organização do meio em que a população praaiana que vivia: 
os caiçaras, relacionadoli com a marinha; nas encarpas e nos morros, os ca. 
puavos nas margens dos rios, do Ribeira e afluentes , principalmente, os 
ribeirinhos (cf . Petrone, J 967 : 54). Muitas destas formas se confundiam. 
A divisão de tempo entre as atividades de pesca e de lavoura , por exemplo, 
obrigara a construção de duas habitações, uma na ºcapuava". isto é, no in
terior, e outra à beira do mar. Estas habitações temporárias faziam com que 
os caiçaras (co1no os da Ilha do Cardoso, ou de Icapara) , ou os capua11a1, 
morassem ern determinadas épocas do ano próximo da zona piscosa, ou 
próximo às roçai;, em outras épocas · (cf. Müller, 1949: 27 e Willerns. 
l 946 : 2 17). 

61 . Schaden. 1965 : 52. 

desconhecido doa europeus, levava l constituiçi'o de grupot 
fechados com uma organizaçlo bastante simples, com um redu· 
zido n\lmero de instituições acima de agrupamento de pare~ 
tesco e uma vida do aut<Huficiência62 própria, q11•se que inde· 
pendente do 1eu mundo ~xtedor'~. 

A situaçl'o descrita configura uma paisagem 
sócio-cultural, em um prooesso de pass•gem de wna ordem 
tradicional para uma moderna, modeladora do ambiente onde 
os índios Guarani sofrem as compulsões de sua situaçlo de con
tato iedifmidora de todo um processo aculturativo at~ entlo 
desconhecido por estes. 

' 

-

62. /bld., p. 154. Ver. também, Queiroz, 1983: 
lvaporunduva é uma sobrevivência destes grupos até 01 tempos atuais. 

o termo sobrevivência é usado no no110 texto em 
sentido de resistir e nl:o no sentido conceitua! usado por Mussolini.1(1 ~O: 
22-23). 61 
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CAPITULOW 

OS ALDEAMENTOS E A POPULAÇÃO 
GUARANI DO LITORAL PAUUSTA 



• 

• 

• 

-

Os Guarani• 1espalharn-se ao longo do litoral, 
de ltarari,iao sul. a Ubatuba ao norte . Neste trecho construíram 
aldeamentos, uns estáveis e outros temporários. Os estáveis 
abrigam ~andeva e foram descritos por Schaden, há cerca de 
três décadas. Daí para cá surgiram aldeamentos Mbüá. alguns 
posteriormente abandonados. Ao lado da mobilidade que sempre 
caracterizou este grupo Mbüá, outros fatores contribu(ram 
para que isto ocorresse, como descreveremos, a seguir. A des· 
crição de alguns dos aldeamentos nf'o será mais que uma comple
mentaçfo do que Schaden já noticiou; em outros, além de sua 
descriçfo, acrescentaremos os fatos que ajudarão a compreen
der a situaçfo de contato que hoje se desenvolve . 

(•) A grafia dos nomes tribais obedece à convençlo 
instituída pela l~ Reunifo Brasileira de Antropologia (1953), sobre a 
uniformização dos nomes tribais, cujo texto se acha publicado na R~vl1ta 
de AntropololÚI, Sio Paulo, 2(2):150-152, dez., 1954. Os nomes dos 
suhgrupos Guarani seguem a grafia de Schaden (1962:10). 
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IT ARIRI O acesso ao aldeamento se faz 
por estrada que serve aos bananais, distando 13 km de ltariri, 
próximo às nascentes do rio do Az.eite, na serra dos ltatins. 

Há, no aldeamento, uma casa de madeira 
construída para ser sede de um Posto Indígena, com um anexo, 
que serviria de escola. Atuahnente, a casa serve de residéncia 
para duas fam11ias e anexo de depóiito.Próximo, encontram~e trêt 
ranchos de pau-a-pique cobertos de palha, que abrigam duas 
fam11ias e um viúvo1 • 

As terras, segundo os índios, pertencem a 
uma .. Dona Maria Viúva'', residente em São Vicente 2 . A Funai 
é proprietária de dois lotes, que os índios acham distantes de 
difícil acesso e onde na-o há água fácil. Estas "terras dos índios'' 
foram alienadas ern 1972; esperava-se, assim, que estes Guarani 
se transferissem para o Posto Indígena de Peru1be (Banana1)3 • 

Os índios e os moradores antigos da área 
são pródigos em informações de tensões decorrentes de pro
blemas de terras e de desalojamentos de posseiros, entre os 
quais ~ índios estavam incluídos. Qualquer tipo de tensões 
que tenha ocorrido, parece haver desaparecido nos dias atuais . 
No decorrer da pesquisa ni'o detectamos tensões com os vizinhos. 
N~m havia razões para tal; os índios residem em terra de pro
pnedade reconhecida e imprópria para o plantio de bananas. 
Na pequena parte agricultável (o restante da área é pedregosa) 

1. Nas últimas viagens ao aJdeamento, o rancho 
de Guarani viúvo t-"ncontrava-se abandonado, em virtude de seu faleci
mento. Ver anexo 7. 

2. Esta informaçi'o foi confirmada entre os vizi
nhos e na cidade de Itariri. Não conseguimos expliatções para o fato da 
casa ter sido construído em terra alheia. O funcionário encarregado pela 
construçi'o, agora lotado em BrasíJia, também mo nos forneceu uma 
resposta. 

3. Ver anexo 8. 

plantan1 arroz, feijfo e1u pequena escala e 1nandioca para o 
fabrico de farinha4

. 

BANANAL (ou Posto Indígena de Peruí-
be)5 - As observações, quanto â localizaçfo dos aldeamentos. 
citados por Schaden, ainda são válidas. se a referência for a 
Estrada de Ferro Santos-Juquiá, mas com a transformação da 
paisagem a regifo tornou« irreconhecível para quem a conhe
ceu nos primeiros anos da década dos setenta . Paralela à fer
rovia, construiu« uma rodovia que liga a Baixada Santista 
à Via Regis Bittencourt (BR-116, Curitiba- Sfo Paulo)' . O aces
so antigo ficava na altura do Km 70 (Taniguá) desta rodovia, 
atualmente abandonado em razio dos vários alagadiços a trans
por. O atual faz-se por uma estrada municipal de 13 Km, com 
início no trevo de Peru1be e término na localidade denominada 
Banbu, próxima à reserva. Em data mais recente, a partir de um 
protocolo entre Funai e a Sudelpa - Superintendência do Desen
volvimento do litoral Paulista, esta estrada foi alongada e cru
zando atualmente a reserva para atender a um núcleo de colonos 
bananicultores. 

4. A f arinba fabricada pelos Guarani é vendida aos 
comerciantes proprietários de vendas nas proximidades do aldeamento 
e em Itariri, sempre sob a fonna de encomenda. São utilizados, para sua 
fabricação, wn ralador, wna prensa e um tacho, fornecidos pela Funai. 
Estes implementos se destinariam a uma fabriqueta que se pretendia cons
truir. 

5. No decorrer do trabalho usamos um ou outro 
nome, dependendo do momento descritivo ou explicativo, para maior 
clareza de exposiçlo do tema. Preferimos, todavia, o qualificativo Bana
nal. por ser a área conhecida por este nome e ser o nome pelo qual Schaden 
<1962:14) se refere. Ver anexos 9 e 10. 

6. A Rodovia Manoel da Nóbrega, de Cubatfo a 
Peruabe, fora denominada Pedro Taques. De Peruíbe até a Regis Bitten
court é conhecida como Estradlz da Banana. 67 
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A estrada nfo é totaln1ente livre ao trânsito. pois na entrada 
da 1eserva há uma barreira controlada pelo chefe do Posto 7 • 

Schaden refere-se a este aldeamento como 
um dos mais antigos do litoral' e é, atualniente, a sua dnica 
reserva indíFna. A antigilidade e a ~·oficializaçlo .. slo as ra
zões deste aldeamento sempre apresentar wn maior continFnte 
populacional, com maioria Randeva e alguns poucos Mbm. 
Estes últimos começaram a freqüentar a reserva com maior 
assiduidade após a instalação do Posto Indígena. Bananal perdeu 
o status rilandev-cl, em troca do status de reserva indígena9

• 

A assistência da Funai a estes mdios nfo 
ten1 sido constante. Há períodos de abandono, intercalados com 
períodos de ativ-açlo~ na década de sessenta foi desativado o 
Posto Indígena Padre Anchieta. cuja sede ficava na ciàde de 
Peruíbe. E1n 1972. foi extinto o Posto de Itariri, do qual nfo 
conseguimos informações de que tivesse sido realmente insta
lado. A mesma portaria criava o Posto Indígena de Peruibe. 
Como o objetivo era concentrar a assistência aos Guarani em um 
mesmo lugar. o órgfo oficial esperava que os Guarani do ltariri 
fossem para o Bananal. Para tanto, desenvolveu-se uma série de 
projetos: uns nfo passaram de simples planos. outros foram 
implantados. Pretendia-se -- como idéia global do planejamento -
o desenvolvimento da comunidade indígena evitando que os 
indios continuassem a perambular pelas cidades próximas. Ha
veria no aldeamento uma espécie de cooperativa que, supervi
sionada pela chefia do Posto, se encarregaria da revenda dos 

7. Ver nota 12. 
8. Cf. Schaden, 1962:10-J 2. 
9. Os Nandew permaneceram como detentores da 

lideranc;a do aldean1ento e ~onsideram·no como seu, apellU da "transfe
rência" de statu1. Os Mbüá té1n-no como ponto de referência, em razio do 
atual controle da Funai, e, quando para Já se dirigem. o fazem con•o .. hó11-

d .. re es . 

produtos artesanais. Os índios, em contrapartida, receberiam o 
resultado de 1eu !trabalho em dinheiro e/ou gêneros alimentí
cios. 

Para o funcionamento do Posto, foram 
construídas a casa do encarregado (também sede do Posto), 
uma enfermaria, wn barracão de madeira para a "'cooperativa .. -
e trinta e sete10 casas de madeira para as famílias indígenas. 
Cada familia recebeu uma casa . Há casos em que o morador 
resolve transferir sua residência, ou simplesmente a abandona. 
Quando isto ocorre, a casa é redistribuída. 

O Bananal cresce em importância para os 
l f d b . , . d li. indígenas pe o ato e a ngar a un1ca casa- e-rezas oga-gwasu · 

O rezador é um membro da familia Samuel (Nandeva), deten
tora - e sempre deteve - da liderança do aldeamento. A freqüen
cia maior dos Mbüá na reserva deve-se à necessidade de os do 
planalto "descer,. ao litor~ para a coleta de matérias-primas para 
a confecção de seus produtos artesanais. Ali se hospedam, rece
bem assistência do Posto e acompanham os cerimoniais reli-
gtOSOS. 

A sedentariedade dos Randeva possibilitou 
o desenvolvimento de relações vicinais com os nacionais em 
atividades lúdicas, participação em mutirões etc., uma das cau
sas talvez dos casamentos mistos1 2

• Não temos conhecimento , , . 
da continuidade destas relações no interior do aldeamento após 
a instalação do Posto, mas somos levados a crer que tenham 

10. A informação é do chefe do Posto Indígena de 
Peruíbe. Não tivemos oportunidade de contar ~s casas. .. 

11. yei nota 11 do capitulo .. atividades Religiosas . 
lnspiram<>"nos no alfabeto fonético do Dlcl~ 

ndrio do Tupl Moderno de Boucln (1966) para a transcriçio de falu e de 
expresso& auuanl. 

12. Schaden, op. ciL antes da Instalação do Posto 
Indígena era comum aos dominaos, a ida de grupos de homens du redon
dezas joÍar futebol ~om os ín<los. Nas ocasiões em que havia mutirão 
na aldeia os nacionais eram convidados a participar. Os índios retribuíam 
obviame~te, nos mutirões realizados pelos nacionais, fora da aldeiL 69 



• 

70 

cessado. Um testemunho desta suposição é a cancela na entrada 
da reserva 1 J • 

Bento Samuel sempie foi considerado o ca
pitfo do grupo. Com o retorno do órgf'o oficial. foi confirmado 
no cargo. O chefe do Posto informou que os mestiços nf'o o 
queriam como capitão: ••os mestiços têm mais cultura, slo mais 
instruídos e acham que o Bento nfo tem condições para ser 
capitão". Infonnou, ainda, que ofereceu o cargo ao Joio Gomes, 
mestiço, por ser o .. fudio mais instruído do Bananal .. , mas 
nem este, nem outro mestiço, quizeram aceitar o cargo14 . 

Jofo Samuel, após residir algum tempo em 
Itanhaém, retomou ao aldeamento e reivindicou a liderança, 
alegando direito por razões de idade; é o mais vellio dos innfos. 
Luiza Samuel, sem indicar ,'tertius - talvez em razl'o de seu 
casamento misto - nf'o aceitou Jof'o porque houve uma bri
ga entre ele e seus filhos. E ambos nfo aceitam Bento sob a 
alegaçf'o de que "perdeu sua autoridade porque bebe muito". 
Para esta perda de autoridade, Bento Samuel foi buscar compen
sação em outras fontes: o Nanderú - mais corretamente, o 
chefe religioso - é seu filho; ligou-se com alguns grupos reli
giosos e mudou seu comportamento para com os nacionais . 
Na qualidade de "crente", passou a ser bem aceito, estendeu 
suas ligaçOes extragrupo, reafirmando sua condição de porta-voz 
do grupo. Isto ajudou sua confirmação como capitfo, mesmo 
que por exclusão: o chefe do Posto nfo encontrou ninguém 

13. A cancela impediu o Uvre acesso ao aldeamento • 
como acontecia anteriormente. O ingiesso dos colonos que se dirigem ao 
interior da reserva é feito dentro de um acordo da Funai e a Sudelpa, 
quando da construção da estrada. 

14. João Gomes é um caso singular no Bananal em 
r~ão de seus interesses econômicos. Com a instalação do Posto. seu prestí
gao com o chefe deve-se à coincidência de inte~s religio~os : ambos são 
nacionalista cristtfos. O pai do chefe do Posto é dirigente de uma igreja 
desta denominação em Brasília. 

que aceitasse; JOC'o Samuel j6 havia voltado residir em lt• 
nhama15 

A reserva sofre problema de invaslo de 
poaeiros, anteriores à reinstalação do Posto, fato insistente
mente denunciado pelos Guarani. A chegada do Posto em nada 
adiantou; a Polícia Federal foi acionada para resolver o proble
ma do mais renitente. conhecido como .. espanhor·. ainda sem 
resolução na última viagem 4 reserva. A iatitude deste posseiro 
configura 11grilagemº16

, pois várias vezes tentou expnlsu os 

lS . Ver nota 23a do Cap. Va. 
16. Ver anexo 9. 10 e 11 . 
Grilagem é o ato de apossar-se de terras alheias 

mediante falsas escrituras, dizem os dicionaristas. Muitas vc1.Cs, em úeaa 
em que há tensões de terras, a grilagem aparece de fonnas diferentes, mas 
semp"' o motor que impulsiona estas tensões é a existência de proprieda
de~ com títulos não le1aHzados, ou parciabnentc legalizados, como na 
Amazônia. A valorização das terras dá início ao processo de &ril~. Na 
forma descdta pelos diiona.dstas, é comum a ••fraudes legal .. , isto e. falsear 
títulos de propriedades e com estes acionar o mecanismo jurídico do des-
pejo, ou então, adiantando-se à justiça, contratam-se jagun't'<>s que se encar
regam de expulsar os agora considerados possei.ros, tomando-se posse sem 
precisar de recorrer ao despejo. Outras vei.es. os possei.ros são expulsos 
pelos jagunços e o grilei.ro assume a posse e re<1uer a sua le&alização, primei
ro passo para tomar legal a propriedade em llt ígio. 

O grilciro pode ser uma pessoa física ou um grande 
grupo cconômico, representado por lUJl preposto. 

Mas a técnica de expulsão ó a mesma: assustá-los, 
destruir suas plantações, chegando-se até a incendiar suas casas e a assu
siná-los. Isto e fato comum no processo de avanço das frentes cconõmicas. 
Outras ~zes. o grileáro, ao invés de usar a força. logo de início, vale-se de 
estratégias mais sofisticadas. Certa vez não demos a maior importância à 
informação de wn caiçara de trlndade, pequena comunidade próxima de 
Parati, por acharmos a técnica de pila,em sofisticada demais. Mas, pos
teriormente, esta informaçfo foi conftnnada por outras constgt.ddas em 
Ubatuba e, finalmente, pela lmpiensa da Capital pauUsta : chegaram em 
Trindade religiosos e ·ushtentes ssodais para desenvolwr suas atividades 
específicas. No deconer datas atividades. conseauiram conW)ncer os 
caiçaru que u casas. as plantações, as cnações, eram deles, caiçaru, 
mas a terra era .. dos ameilcanos". Passados uns tJêi anos da data Cf!C ~ 
beplos a lnfonnaç*>, a lmpiensa paulistana noddou que um grande grupo 
econ8mico havia contratado advogados para reguladzar a situaçl'o de posm 
dos calçaras. Pronta a reguladzaçio, este ll'UPo econômico adcpririu as ter
ras, expulsou os moradores e inidou a construção de marines. 

• 
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índios de sua própria reserva. Os Guarani, em contrapartida, 
can!~dos de esperar uma solução du autoridades policiais, re
centemente in~diram a ca11 e as plantações do ••espanhol,., 
destruindo-u. Este fato foi fartamente noticiado pela imprensa 
da Capital, coincidindo também com os movimentos de indí
genas no sul do País, de expulsl'o de posseiros. 

Nesta última viagem, pouco antes do ataque 
dos índios b plantações, tivemos a oportunidade de escutar 
un1 desabafo do chefe do Posto, preocupado com as tensões e 
admirado com a atitude do .. espanhol": "'Parece que tem al
guém forte atrás dele ... " 

RIO BRANCO - Este antigo aldeamento 
localiza-se na serra de Mongaguá. Seu acesso, via litoral, faz-se 
por Mongaguá; pela serra, a partir da Estação de Ferraz, da 
Fepasa (antiga E.F . Sorocabana), por picadas na mata feitas 
pelos próprios índios. Este último é o caminho preferido. O 
acesso pelo litoral não é usado porque tem que se vadear o 
profundo Rio Branco, que empresta seu nome ao1aldeamento1 7 . 

Até meados da década de sessenta este aldea
mento reunia Guarani da subetnia Mbüá e alguns Randeva "de 
Araribá". Porém, durante o período em que desenvolvemos 
a pesquisa estava abandonado como aldeamento, mas era fre-

17. Há um índio MbO' (Joaquim) que vive em uma 
casa pertencente a Sociedade Geográfica Brasileira. no Jaraguá, e que afir
ma ser muito ligado ao Presidente da SGB. Comentou. certa feita, que as 
terras em q~ se localizava o aldeamento do Rio Branco - além de outras 
na imediações - pertenciam à SGB e seu intereue era de que os índios 
retornassem para lá. Isto se deu um pouco antes do início da construçf'o 
da Rodovia dos Imigrantes que. pelo seu projeto. passaria, a uns 2 km de 
distância da antiga localizaçSo do aldeamento. Nesta mesma época, e fomos 
testemunhas, o mesmo índio andou conversando com os Guarani do aldea
mento da Barragem para que se transferissem para lá, mas a proposta de 
transferência não foi aceita. 

qüentemente visitado pelos Guarani do planalto paulita para 
coleta de matéria-prima para seus produtos artesanais. 

Os antigos moradores do Rio Branco justi
ficam sua mudança como decorrente de tensões de lutas pelo 
poder entre dois capitães, um Randeva e outro Mb\il; o primeiro 
foi prestigiado pelo lfuncionário do entfo SPl 1 a por ter pres
tígio junto ao órgão. O foco das tensões parece ter-se originado 
porque os Mbüá não aceitaram a liderança de um Guarani udo 
litoral", mesmo sendo casado com uma Guarani .. do Rio Gran
de .. 19 

18. O Coronel Honório, tempos depois, repetiu esta 
n1esma história contada pelos índios. O entfo chefe do Posto Indígena 
"José de Anchieta" (o agota P.I. de Peruíbe) comentou as antigas rixas 
entre os capitães Pedro e Branco, os envolvidos (ver lnota 21eAnexo13). 

19. Os Guarani do litoral, como discutiremos opor
tunamente, costumam-se identificar segundo sua origem geoÍráf"JCa. Com 
relação aos .. do Rio Grande .. , Schaden (1963) infonna que visitou, em 
194 7, um grupo Mbüá-Guarani que se preparava para seguir em dileçf'o do 
mar (p. 88). Este grupo deve ter chegado ao litoral em data posterior. O 
mesmo Autor informa ter tido notícias de migraçl'Ses anteriores: uma por 
volta de 1924, outra em 1934 e uma terceira em 1946 tSchaden, 1962:13). 
Há, ainda, outros índios que sfo .. do Rio Grande", mas vieram do Espírito 
Santo, após uma viagem marítima de Porto Alegre até aquele Estado (quan
to à viagem marítima, informaç!'o pessoal do Prof. Schaden; quanto a vin~a 
do Espírito Santo, dos próprios índios). As informações dadas pelo~ 1n
dios de sua viagem do porto capixaba ao litoral paulista pode ser cote1ada 
pelos parentes que .. ficaram pelo caminho". Existem aldeamentos em 
Paratí em Bana Mansa e em Crenaque. Um dos Mbüá. como veremos 
a se~ir, é casado com urna Aimoté; conhecemos uma íamilla residente 
próximo ao Jaraguá, na Capital paulista, que também se identifica corno 
Aimoté. Ambas, a mulher e a família, dizem-te .. do Crenaque ... Estes 
índios provavelmente são remanescentes dos Botocudos (Crenaque) que 
Darcy Ribeiro nos iníonna estarem na situação de isollzdos em 1900 
e de extintos (como grupos) em 1957 (Ribeiro , 1970, 233 e 236, quadros 
l e li. respectivamente). 
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SILVEIRA~º - Localizado nas proximida
des de Barra do Una, 50 km ao norte de Bertioga, sul do mu
nicípio de São Seba.stifo. Para alcançá-lo caminha-se em di
re~o da serra, até as cabeceiras do ribeirão do Silveira, wn 
dos formadores do rio Una, entre os morres do Silveira, da 
FQ~ Grande e do Cedro. 

Este aldeamento foi formado por dissiden
tes do Rio Branco, liderados pel0 capitão Pedro .. do Rio Gran

de". Primeiro fixaram um aldeamento em Bertioga, onde fo
ram contatados por wn representante da família Nogueira San
tos e que os convidau para transferirem-se às suas terras; o convite 
atendia ã necessidade dos proprietários em assegurar a posse 
de suas terras pela familia, então em disputa com um cidadfo 
de nome Mariconde~ 1 . 

Os índios foram colocados no centro das 
tensões pela posse das terras. Por várias vezes foram expulsos 
pelos empregados de Mariconde; a cada expulsão apelavam 
ao Coronel Honório Nogueira dos Santos, da então Força Pú
blica de São Paulo, representante da familia na Capital, o qual, 
de po~ de prestígio que emprestava sua patente militar, re
instalava-os no aldeamento. 

20. Ver Anexo 12. 
21. A f ann1ia Nogueira dos Santos, através de seu 

representante, Cel. Honório, alega possuir um título de propriedade datado 
da metade do século passado. V~r Anexo 13. 

Recentemente apareceram outros personagens na dis
puta das terras do Silveira, alguns dizend<He compradores dos títulos de 
Mariconde. Foram ajuizadas ações no Forum de São Sebastiro, mas os 
Guarani obtiveram liminares favoráve1' para a manutençSo de posse. As 
ações encontram-se incondusas em face de recurSQs dos pretendentes das 
terras, que se utilizam "das filigranas da lei" (no dizer de um dos advoga
dos de defesa dos Guarani) para conseguir seus objetivo$. Ver nota 16. 

Com a -morte do icapitfo Pedro sucedeu-o 
seu ftlho Gumercindo, entendendo que a liderança deveria aer 
hereditária. Esta sucessão foi legitimada através de wn docu
mento assinado pelo Sr. José de Queiroz Campos, entlo Presi
dente da Funai. A despeito de estar .. legalmente" avalizado pelo 
órglo oficial, sua liderança nfo era totalmente reconhecida 
pelo grupo. Este dividia-se em duas Cacções: a que reconhecia 
relativamente a liderança. e a que a aceitava por ser deposit,rio 
da autorização para viv:erem nas terras. Dois outros fatos con
tribuíram para tornar precária sua liderança: ser um invetera
do beberrão e casado com uma mulher nfo-Guarani (diz-se 
Aimoré. de Minas Gerais). As tensões eclodiram a partir do 
momento em que começou preparar seu filho para sucedê-lo 
no grupo. Este não aceitava ser liderado por wn mestiço2 

·l 

O número de "conversões" cresceu neste 

aldeamento. Os "convertidos" começaram a cobrar do capitão 
um comportamento íntegro ·e sóbrio; era, freqüentemente, 
encontrado embriagado e "jogado'' às margens d6 caminho 
que liga o aldeameno a Barra do Una. Era acompanhado pela 
mulher e por seu filho "herdeiro" nestas bebedeiras. O resul
tado foi o esvaziamento do aldeamento: uma parte integrou-se 
no aldeamento da Barragem e a outra parte foi para Juqui, 

- .. 
22. O capitlo pretendia seguir o .. princípio da che

fia hereditáriaº (cf. Schaden,.1962:100); o grupo aborrecido com a atuaçlo 
do capitlo e pela imposiçlo de um mestiço na liderança, ao invés de desti
tuí-lo do cargo (o .. papel" da Funai dava-lhe segurança como capitro), 
resolveu abandonar o !aldeamento. 

A saída do aldeamento foi o fmal de um processo 
que iniciou-se com o afastamento das pessoas1(ver nota "7 do cap. VI) dos 
grupos de "conversa" d8 casa do capitlo e a aproximaçlo, e a transferência 
destes grupos para casa de Catarina. com quem passaram preferir entoar 
seus porahêi. 
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juntar-se a uma família que já residira no Silveira1 3
. Daí foram 

par:: Boissucanga e depois para Ubatuba. 
· No Silveira ficaram somente o Gume reindo. 

sua mulher e seu filho com a família. 
UBATUBA14 

- O aldeamento está locali
zado nas cabeceiras do rio Promirim. O acesso faz-se pela Rio
Santos, no trecho Ubatuba-Parati, a uns 20 km da cidade pau
lista. Seus habitantes, na maioria, são antigos moradores do 
Silveira convidados, quando em Boissucanga, pelo pretenso 
propriet4rio da área de terra, de nome Lacerda e proprietário 
de uma loja de artesanato em Ubatuba. 

Neste aldeamento, como no Silveir~ a pre
sença dos índios tem como finalidade .. ocupar wna área" em 
litígio. Esta situação toma-os testemunhas de ataques de jagun
ços; após as expulsões ocorridas no Silveira na-o há informações 
de que tenham sido novapiente importunados por jagunços, 
mas seus vizinhos sim. Contaram que alguns dias antes de wna 
nossa visita, um lavrador havia "agüentado à bala,. um cerco 
de jagunços de um grileiro que o pretendia expulsar. O conceito 
de inalienabilidade de terras indígenas, preceituado constitucio
nalmente, é manipulado pelos proprietários de terras, transfor
mando os Guarani osguardiães ideais de suas "terras"15 . 

23 . O chefe desta família saiu do Silveira após uma 
briga com um rival que lhe ºroubara" a mulher, como comentamos em 
outra parte do trabalho. 

24. Ver anexo 14. 
25. Um grupo que reáclu anteriormente, neste 

local, foi tema de uma reportagem da então revista .. O Cn1zetro••. cujos 
repórteres davam ciência aos seus leitores da descoberta de .. índios ainda 
na idade da pedra". A reportagem era sensacionalista: as mulheres foram 
fotografadas de busto nu e os homens sem camisa e de calças arregai,:adas. 
Isto, aliás. é comum acontecer em Ubatuba, a pedido dos veranistas, em 
troca de dinheiro e cachaça. 

Esta mesma revista realizou uma outra reportagem 
com o grupo atual , agora sem o caráter sensacionalista. mostrando a fabri
cação e a -venda dos produtos artesanais. Mostrava , tambésn a assistência 
desenvolvjda por uma senhora benemérita de Ubatuba . • 

• 

OS ALDEAMENTOS DO PLANALTO 

Os dois aldeamentos do planalto paulista 
ficaram fora dos interesses da pesquisa e apesar de existir um 
conta to · freqüente com os moradores do litoral, a situação . em 
que se encontram, frente à sociedade nacional, difere em mm tos 
aspectos destes, carecendo um estudo à parte. Relacionamo-os 
como notícia de sua existência. 

BARRAGEM - A localização deste aldea
mento é próxima da Estaç!'o da Barragem (da Fepasa), muni
cípio da Capital, formado por um grupo Mbüá-?uarani proce
dente de Palrneirinha, no Paraná. A este grupo Juntaram-se al
gumas famílias do litoral. "Mora 'de favor' na terra de uma pseu
do-prcpriedade de wn japonês " 2 6

, usando as palavras de Ál· 

26. As informações ql.le tivemos a respeito deste 
japonês são contraditórias. Uns dii.em que é missionário ; outros, que per
tence a uma familia muito rica do Japão e vive às suas expensas; outros 
ainda, que é engenheiro. Na verdade ninguém o conhece . nem o Padre que 
dava assistência aos índios, nem o Sr. Álvaro Villas Boas. 

Este aldeamento foi assegurado ao~ índios , em 
1985 . através de sentença judicial. 

• 
71 
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varo Villas Boas. Sua populaçfo varia entre 40 ou 50 pessoas, 
flutuando para mais ou para meno: ora hospedando grupos 
familiares que vêm do litoral em excursões comerciais, ora mo
radores se ausentando para "tirar material". ou excursionando 
pela Capital para vender seus artesanatos. 

M~OI MIRIM - Vive aí wn grupo de Mbü4 
em casas cedidas pelo diretor do Instituto Rural Agnelo Rossi. 
da Cúria Metropolitana, também no município paulistano. 
A história deste aldeamento está ligada à da Barragem. Houve 
neste aldeamento uma epidemia de gripe. assistida pelo então 
pároco de Cipó, uma vila próxima, posteriormente diretor do 
citado Instituto. Após sua designação para a direção e trans
ferência, convidou o grupo para o acompanhar. O padre espera
va utilizá-los nos trabalhos agrícolas do Instituto; oferecia salá
rio e alimentação; às crianças escola e às mulheres treinamento 
em habilidades domésticas. 

Parte do grupo o acompanhou. De início 
trabalharam na lavoura, mas logo trocaram este trabalho pela 
conf ecçfo de seus artesanatos. Os planos do padre foram frus
trados, mas criou-se wna situação de fato : a formação de um 
aldeamento. 

os AWEAMENTOS NA sn·uAÇÃO DE 
aJNTATO 

Percebe-se, pelo exposto anteriormente que os 
aldeamentos podem ser caracterizados em função de seu grau 
de permanência e de transitoriedade, configurando, respectiva
mente, a existência de populações ou mais sedentárias 0\1 mais 
nômades. Os dados permitem-n~ relacionar o primeiro tipo 
de população com o subgrupo !Qandeva e o segundo com o 
Mbüá2 7

• A permanência (e com esta o sedentarismo) e a tran
sitoriedade (e com ela o nomadismo) não interferem propria
mente no aspecto morfológico do aldeamento, a nf'o ser no 
tocante às referidas casas construídas no Itariri e no Bananal. 

27. A facçlo dos Mbüá paraguaios, os Mbyá (v. 
Schaden, J 963 :84), vivem em pequenos grupos que raramente excedem de 
quatro ou cinco famílias; slo sedentários, mas viajam muito durante o 
verão (çf. ('adogan. 1 948 : 121 ). 
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Mas condicionam o processo de interaçfo de seus habitantes 
com a população nacionaJ circundante. por fon1eccrem ele· 
mentos para a predisposição ao contato índio~ivilizado ou , en· 
tfo , o produto desse contato. Não nos aventuramos a relacionar 

estas predisposições com os mecanismos culturais do grupo, 
na falta de dados mais consistentes. No entanto, as observações 

indicam que a residência fixa, portanto a sedentariedade dos 
Nandeva, leva-0s estabelecer relações vicinais duradouras com a 

populaçã'o regional; indicam, também, que o nomandismo dos 

Mbüá, nas suas constantes andanças em expedições comerciais, 
e na contínua mudança de um aldeamento para outro, sempre 

em locais distantes, impede relações duradouras com os nacia. 
nais. A falta destas relações duradouras leva-0s, conseqüentemen· 

te , a reforçar sua identidade étnica frente à sociedade nacional 
mais ampla e também f rcnte aos Nandeva. 

Parece·nos que da sedentariedade resulta 

- ou se produz - frouxidfo nos padrões de identificaçã'o étni· 
ca , ao passo que a mobilidade toma mais forte o sentimento 
étnico, dada a necessidade de manutenção de coesã'o grupal, 
em constante risco nos continuados deslocamentos para suas 
vendas de artesanatos. Os Nandeva, residindo muito tempo no 
Bananal e no ltariri - fato já constatado por Schaden há quase 

três décadas - foram envolvidos pela população regional, refor· 
çando suas relações vicinais, o que os leva, se comparados com 
os Mbüá, a apresentarem uma maior predisposiçfo à interação. 

A transitoriedade do aldeamento, ligada 
intimamente aos deslocamentos constantes de grupos e/ou 

indivíduos de um local para outro a~ocia-se a existência de 
índios nã'o-aldeados ou semi·destribalizados. Entre os Nandeva 

este aspecto poderá ser considerado, ao invés de nfo-aldean1ento. 

como semi-destribalizaçfo1 ª. ou residência alternada. Para os. 
MbiW, destribalizar« nwn aldeamento significa ter que retom&J 
para um outro qualquer. em face das mudanças que freqüente· 
mente oconem no seu grupo familiar. Os ~andeva t~m a pos· 
sibilidade de alternar suas residências morando dentro e fora 
da aldeia. Isto ~ poa ível em razio da existência dos locais fixos 
de reunil'o tribal, como o Itariri e o Bananal. A transitoriedade 
dos aldeamentos nlo é compartilhado por famílias mistas, de 
índios com nacionais2 9

, como acontece no Bananal. Enquanto 
os Mbüá procuram manter intacto seu padrão de casamento 
endogfmico (Mbüá X Mbüá). (mesmo em períodos de destri
balizaçfo ), os ~andeva, freqüentemente, quebram-no através 
do casamento misto. Uma outra diferença entre os Mbüá e 
os ~andeva nfo-aldeados - e aqui há a interferência da área 
do litoral, se norte ou sul - é que os primeiros costumam empre
gar-se como caseiros30 , mantendo a sua integridade familiar; 

28. A impremo que se tem, pelos Randeva com 
residência dentro e fora do aldeamento do Bananal que conhecemos, é a 
da segunda residência, uma .. urbana". · na periferia das cidades da orla, 
outra .. rural ... no aldeamento. Pelas inf onnaç&s do chefe do Posto, parece 
que esta alterninc:ia de residência teve continuidade após a sua reinstalaçSo. 

29. Preferimos usar a expresslfo nadonal, e do 
mboclo.. como fez Schaden, em face da migraçato para a área. Os migrantes 
mais nwnerosos do os nordestinos. Há. inclusive, casamentos mistos de 
Randeva com nordestinos. 

Cumpre salientai que nos casamentos em que a 
mulher é Guarani, o casal costuma vir monr na aldeia, por exemplo, nos 
períodos de pstaçSo em que a filha produra ficar perto de sua mie Gua· 
rani. 

30. Há muitos terrenos que slo comprados para 
aguardar valorizaçSo. Sio estocados. na linguagem dos corretores. No lito· 
ral norte, com a consuuçfo do Rio-Santos e valorizaçf'o imobiliária, muitos 
proprietários construiram casinhas em seus terrenos e colocaram caseiros. 
Muitos destes caseiros d'o Mdüá-Guarani 81 
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os segundos preferem abrigar-se em algumas instituições de obras 
sociais. 

Os aldeamentos representam, ainda, wna 
··proteção estrutural ou organizacional". O indivíduo e/ou a 
família, quando na situação de n!'o-aldeados, em interaçlo 
com os vizinhos nacionais "ficam soltos", sem a proteçlo do 
esquema organii:atório tribal e ilhados pelas barreiras étnicas . , 
polS, mesmo desempenhando tarefas "próprias" dos e para os 
nacionais, não deixam de ser discriminados como índios. A 
volta do aldeamento, ao grupo, representa wna fóonula para 
se protegerem das terisões e dos conflitos de origem étnica e 
de se libertarem dessa discriminação que os tomam diferentes 
de seus vizinhos não-índios. Estas são as barreiras étnicas ao 
processo de integração. Portanto, o aldeamento funciona como 
um recuISO de retomo ''se as coisas nJ'o derem certo". E são os 
"católicos" que sentem o problema com maior intensidade 

• 4.. ' ' """ ' pois os crentes tem a proteção fraterna da igreja. Isto nf'o os 
desliga~ no entanto, de seus grupos tribais. 

Examinados desta perspectiva, os aldea
mentos representam um papel importante no processo de inte
gração dos índios Guarani do litoral à sociedade regional, como 
amortecedores dos conflitos que se originam no decorrer da 
situação de contato. 

. Em decorrência das transformações que 
sofre o litoral, as várias compulsões que os Guarani como os . , 
ca1çaras enfrentam, determinam o tipo de contato, diferenciado 
em locais e em momentos, wna vez que estas transformações 
nfo Sfo uniformes, quando o litoral é visto como um todo . 
Os ~üá,. por exemplo, dada a sua mobilidade, estão sujeitos 
a vanos tipos ~e contato que provocam conflitos psicológicos, 
além dos conflitos de ordem social de que nos ocupamos. I! 
neste momento que os aldeamentos entram em cena, como 
grupo estruturado. Apesar da relativa absorção pelo grupo de 

todas as compulstJes do contato. sejam ao nível da cultura ou 
social (que se interpenetram no comportamento ambíguo do 
Guarani, em ter que pautar sua conduta aproximada 4 dos na
cionais), fora dos aldeamentos há aspectos nlo-culturais que 
ilham o grupo tribal. Entre estes aspectos. há o demográfico 
que, se de um lado diminui o contingente populacional, de OU· 

tro aumenta a população nacional, tirando-lhes a p~ibilidade 
de prover sua subsistência. por mínima que seja ; impede-os, 
ainda, das condições de exercitarem convenientemente suas 
atividades culturais. Ainda assim, neste processo de desorgani
zação social, o grupo mantém um "mínimo social .. , de que nos 
fala Antônio Cândido3 • . 

Assim, apesar deste "aniquilamento" cul
tural, os grupos fornecem uma compensaçfo de base estrutural 
que se reforça na medida em que o grupo toma consciência 
de sua situação de índio, frente a uma sociedade que lhes coloca 
barreiras. Sobre esta base o grupo pretende se reorganizar, como 
uma resposta à situação de contato, sublimando os traumas 
internos para se apresentar como um grupo social, cultural
mente coeso e amortecendo, como dissemos, os conflitos. Por 
isso, nlo cremos numa vida efêmera aos aldeamentos, em troca 
de wn "favelamento" nas cidades próximas, como acontece 
com os caiçaras. Os Guarani, apesar de seu nomadismo, ou re
lativo sedentarismo, nlo perderam - e nem a sociedade maior 

31 . Cf. Antonio Cândido. 1971: 25 e 27: .. há para 
cultura. em cada momento, certos mínimos abaixo dos quais nfo se pode 
falar em equilíbrio. Mínimos vitai1 de alimentaÇ'°o e abrJao , mínimos 
sociais de organizaçlo para obtê-los e garantir a regularidade das relações 
humanas. . . . .. Dir~-á. end'o. que um grupo ou camada vive segundo 
mínimos vitais e sociais quando se pode, verossimilmente, supor que com 
menos recursos de subsistênàa a vida orgânica do seria possí~ e com 
menor organi7.açfo das relaç&s mo seria viável a vida social: teríamos 
fome no primeiro caso, anomia no segundo ... 83 
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deixa sua identidade étnica. sendo portanto, sujeitos a afle> 
ramentos de movimentos contra..aculturatiws e a constantes 
retornos ao seio dos grupos. Resultante deste fato ~ a fonnaçlo 
de novos aldeamentos. 

• 

• 

MUDAN<,:AS SOC/0-CULTURAJS DOS 
GUARANI EM SITUAÇÃO DE CONJ'ATO 

Darcy Ribeiro3 2 , estudando os graus de 
integração dos índios brasileiros na sociedade nacional, chamou
os de "etapas de integração" e classificou os grupos em isolados, 
em contato intennitente, em contato pennanente e integrados. 
A sua colocação é sociológica, ao acrescentar que os integrados 
estão "ilhados em meio à população nacional. a cuja vida eco
nômica se haviam incorporado como reserva de mão-de-obra 
ou como produtora de certos artigos para comércio"3 3

. Acres
centa que "aparentemente, haviam percorrido todo o caminho 

• 

3 2. Ribeiro, 1970. 321 ss. 
3 3. lbid .• p. 235 . 
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da aculturaçfo, mas para se assimilarem faltava alguma coisa 
imponderável - um pimo apenas que nfo podiam dar" 34 

• 

A preoçupaçlo deste Autor está voltada 
para os grupos tribais brasileiros . .I!, portanto, uma classifica
ção genérica, a qual procuraremos adequar para os JQandeva 
e para os Mbüá, situando a discussão no seguinte ponto: •'para 
se assimilarem faltava alguma coisa imponderável - um passo 
apenas que nã'o podiam dar." Nos estudos de aculturação dei
xa-se entrever um conceito e uma expectativa. Aculturação 
é conceituada "como a mudança cultural que é iniciada pela 
conjunção de dois ou mais sistemas culturais autônomosu3 5 

• 

A expectativa é de que. a partir das pressões aculturativas, o 
"sistema cultural" envolvente venha a absorver - ou assimilar -
o envolvido. O processo aculturativo é, entfo, um continuum 
que tem wn dos seus extremos localizado no momento em 
que os dois sistemas culturais entram em conjunção e o extremo 
oposto quando se dá a assimilação do grupo envolvido. Vol
tando ao ponto citado acima, em que há um passo que os "acul
turandos" nfo podem dar, haverá um corte: a partir de um 
determinado momento haverá reações ao conato, uma reaçfo 
contra-aculturativa. 

Pudemos observar exatamente isto nas últi
mas viagens realizadas ao Bananal : uma tentativa de retorno 
às tradições tribais, uma busca compensatória para a descarac
terizaçfo trazida pela aculturçfo. A casa-de-rezas foi reativada 
e os cerimoniais passaram a ser realizados com freqüência e 
assistidos, nfo só pelos Randeva locais, como também pelos 
Mbüá do aldeamento da Barragem. Apresentam, no decorrer 
dos cerimoniais e pelas declarações do chefe religioso, um sin
cretismo com traços afro-brasileiros. 

34. lbid~m. 

35. Siegel. t 954 :974. 

• 

Segundo Schaden, a religifo seria, para os 
Guarani, um núcleo de resistência frente às forças desintegra
doras, graças a seu caráter fàmillar e individual3 0

• Verificamos 
nesta pesquisa que. pelo menos em relação aos Randeva, a re
ligifo, neste momento, deixa de ser apenas individual e/ou fami
liar para se tomar religifo de todo o grupo e, como tal, fazer 
parte do movimento contra-acuJturativo grupal. F.ste reaviva
mento cultural, a nível religioso, é mesclado pelos elementos 
ádvenas adquiridos durante o processo de acuJturação e, no 
caso em questão, como já dissemos, com traços religiosos afro
brasileiros. Os traços das denominações protestantes aparecem 
em outro nível, como discorreremos oportunamente. 

Neste contexto, o casamento misto é de
corrência do contato e, além de representar em si mesmo uma 
ruptura do padrão de endogarnia e de um certo compromisso 
étnico com o grupo, é um poderoso agente de mudança na 
esfera da religifo e no plano doméstico ferindo a estrutura social 
do grupo, especificamente o seu sistema de parentesco. 

Schaden3 7 afirma que "a organização dos 
Guarani se baseia na fam11ia-grande'\ cujo chefe "é ou pode 
tomar-se chefe do bando" 3 8

• Desta forma pressupÕe-se que 
o usual seria uma fam11ia extensa habitando uma casa grande; 
porém a regra eram casas pequenas, habitadas por famílias nu
cleares. Foi exatamente isto que encontramos nos aldeamentos 
Guarani do litoral paulista. De certa form~ as casas pequenas 
justificam-se pelo nomadismo destes indígenas (os Mbüá) de 
um aldeamento para outro; mas estas são também pequenas 
no Bananal, onde há um relativo sedentarismo. 

36. Schaden, 1962:147e148. 
37. lbid., p . 72. 
38. lbid., p. 73. 87 



88 

Em razl'o dos wrios aspectos discutidos 
no decorrer deste trabalho, os Guarani estlo impoaibilitados 
de manter a organizaçfo tribal original. Como a tenninologia do 
sistema de parentesco ~ uma indicação segura para a estrutura 
social, base da organizaçlo social do grupo, há a possibilidade 
de rtJacioná-la com a atual organização social, in jlWcu, fissura
da, ainda, na disseminaçlo pelos vários aldeamentos. Esta situa
ção fornece os elementos, inclusive, para a hipótese de Judith 
Shapiro3 9 de uma mudança estrutural do sistema de parentes
co. Na coleta de dados efetuada entre os Mbüá, verificamos que .,. 
os termos usados para os prim0s, paralelos ou cruz.ados, são os 
mesmo para os irmfos40 :xé-rowí designa os Br, FaBrSo, FaSiSo, 
MoBrSo e MoSiSo; xé-randí as Si, FaBrDa, FaSiDa, MoBrDa 
e MoSiDa. A terminologia é, portanto, havaiana, ou geracional, 
na geração de ego. Wagley e Galvio4 1 qualificam o sistema 
de parentesco Tupi-Guarani como um sistema Dakota modi
ficado, ou "Sistema Tupi", em que os primos pertencem a wn 
mesmo Sib. Baldus41 com relação aos Tapirapé, acha prematuro 
fazer comparações com outros sistemas de parentesco; Judith 
Shapiro"' 3 estudando estes mesmos índios, classifica-os como 
do tipo havaiano, da, mesma forma que se evidenciou a termino
logia Mbüá-Guarani. Nfo nos prolongaremos nesta discussfo 
porque excede os interesses do presente trabalho, rnas cumpre 
salientar as observações de Shapiro, segundo as quais esta mu
dança de um para outro tipo de sistema de parentesco se deve 
a uma depopulação e desorganização social, coincidente com o 
problema que estudamos entre os Guarani. 

39. 1968. 
·40. Ver Anexo 15. 
41 . 1946 :5. 
42. 1970:320. 
43. lhide"'-

.. 

Esta mudança no sistema de parentesco, 
obviamente provoca outras mudanças, no que Lévi-Strauss44 

clwna de sistema de atitudes, de natureza psicológica e social; 
entretanto, há três décadas, nlo observamos mudanças subs
tanciais em relação âs observações de Schaden4 5 

, a não ser 
nas colocações acima. E aqui se insere, como hipótese que nlo 
foi possível ser comprovada, que uma das causas dos casamen
tos mistos é a depopulação, biológica ou migratória, que sofrem 
os Guarani estudados4 6 

• 

De todos os casos que conhecemos de casa
mentos mistos entre os Guarani, o mais comum tem sido o 
homem ~andeva indo buscar a mulher Mbüá. Nos casan1entos 
mistos entre indígenas e nacionais, é a mulher Mbüá ou r'1andeva 
que casa com o nfo índio. Soubemos de apenas um caso inver
so, isto é, mulher nacional casando com Guarani: um mestiço 
Guarani casado com wna mulher de origem nordestina. Outro 
exemplo de um índio Mbüá destribalizado que fora casado com 
uma mulher não-índia, negra; ficando viúvo, casou-6e com wna 
mulher Mbüá . Dos casos por nós conhecido há, tamWm, o de 

44. 1967:53. 
45. 1962:67-68. 
46. Para os administradores da Funai, a depopula

ção é a causa principal pua ocorrência de casamentos mistos. Nós, no en
tanto, achamos prematuro aceitar esta afmnaçf'o - apesar de evidente - face 
às barreiras de ordem étnica impostas pelos indígenas. A cada quebra de 
padrfo de casamento endogimico, há as sanções correspondentes. Mesmo 
assim, a depopulaçfo puece ser uma das causas prováveis e nfoa caUlll do 
casamento misto. O Sr. Álvaro Villas Boas, em entrevista concedida, defen
de a idéia de intercâmbio entre os Postos Indígenas, de modo que as famí
lias de um Posto pudessem ter contato mais íntimo com outras da mesma 
etnia. proporcionando ca5amentos, para evitar, desta forma , o casamento 
misto (Texto/Entrevistas, 1967:217). 89 
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um MbiW casado com uma índia Aimoré, casamento contraí
do na reserva do Crenaque41

. 

Em mnboa os subgrupos Guarani, existe 
nos casamentos a virilocalidade. ou seja: os homens permanecem 
no aldeamento do grupo e vlo b•ncar suas mulheres em outros 
grupos su~tnicos. Em outra palavru, quando wna mulher 
cau com homens de outra sub~tnia sai de seu giupo e vai para 
0 grupo do marido. Quando casa com nacional. costuma destri
balizar-se 4 

• . 

Nas questões do grupo que envolvem opções 
de natureza cultural, o poder de decisão cabe primordialmente 
aos homens. restando às mullieres um papel secun<Urio. As 
mulheres. entf'o. ao residirem no aldeamento do marido, não 
causam muitos problemas de inadaptação ~ aceitam um processo 
de ressocialização e as eventuais pressões do grupo. Porém, 
se a mulher como socius nfo causa problemas, ela é um problema 
como indivíduo. sempre vista como uma out group. O caso 
inverso, ou seja, o homem de uma outra sub-etnia residir no 
aldeamento da mullier é, virtualmente, foco de tensfo. Na pr4-
tica, determinados mecanismos controlam estas possíveis ten
sões, marginalizando a .. família mista" das atividades centrais 
do grupo. Contudo o isolamento, além de ser social, é cultural, 
sonegando-se destas familias a participação em atividades cul-

4 7. O aldeamento de ltariri. no conjunto doa do 
litoral, apresenta uma singuladdade: o chefe do pupo. o capltlo Branco. é 
Randeva ºdo Ararlbé .. - apesar de haver nascido em ltararé. infonna - é 
casado com uma mulher MbUá .. do Rio Grande ... Do casal de filhos. o 
rapaz ' casado com uma Mb~ e a filha com um NandDva ' 'do Arulbá". 
Este aenro (ché-randi-dju me) tem um lnnfo e vidnho, casado com outra 
Mboá. 

48. Certa \lllz encontramos uma filha de Lulza Sa
muel , casada com um nacional, negro, residindo com a mãe. A moça estava 
grávida e seu mario preparava uma roça. Estavam no aldeamento enquan
to não nascia 1 criança, pois o casal resi<la fora. 

turais; atingem-no ftlicamente, pois a •"família mista" no aldea
mento costuma residir a uma certa cüatincia do centro do aldea
mento. Cumpre, porém acre~ntar que foram ob1enados OI 

casos de casamentos entre mulher Mb\W com homem Randeva 
e de mulher Guarani com homem nacional. 

Os Mb\W fieqilentemente salientam 01 .. ma. 
lefíciosº de um casamento misto: dizem que "enfraquece o 

· sangue ... Se o casamento for com ••guarani''. isto 6, fi)andeva, 
ou com outro índio, enfraquece pouco, mas mesmo assim en

fraquece. No entanto, se ocorrer com ••civilizado", aí sim, en· 
fraquece mesmo. NSo tivemos oportunidade de ouvir declara
ções deste teor dos !Qandeva, mas as atitudes para com os ca
sais mistos são semelhantes. 

••Enfraquecer o sangue" é uma fonna figu
rada de sentir a descaracterização étnica ou, de maneira mais 
imediata aos índios, de afloramento da consciênçia desta des
caracterização. Por várias vezes, membros dos dois subgrupos 
declararam que os filhos destes casais "'querem ser civilizados'• 
e têm ••vergonha de aprender o que os antigos ensinaram'', 
&Mm ''de rir de nossas rezasº. Estas queixas, algumas vezes, 
slo estendidas aos jovens Guarani '"puros" que trocam os ensi
namentos de seus ancestrais por aqueles adquiridos dos nacio
nais, wn outro apecto do mesmo problema que merece um 
estudo de maior profundidade . 
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CAPITULO IV 

ATIVIDADES ECONÓMICAS 



Neste capítulo as atividades econômicas 
dos Guarani serã'o exa1ninadas en1 dois planos, que se comple· 
menta1n: no plano das relações do grupo com o meio natural 
e no da estrutura do comércio regional. No primeiro, além 
da prática da agricultura, incluem-se as atividades de caça, pesca 
e coleta, para provê-los de matérias-primas para a produção 
de artesanato. No segundo. plano, estão englobadas todas as 
atividades ligadas à confecção de peças de cultura material e a 
sua posterior venda aos nacionais. Estes dois planos, extremos 
de um continuum, contém em seu interior uma série de ativi
dades que, embora orientadas para metas diferentes, no fundo 
se hannonizam, fonnando um sistema de produção que garante 
a sobrevivência do grupo. Assim, exis_tem as endereçadas à pro
duçfo para o consumo do grupo; as que são orientadas unicamen· 
te para a confecção dos artesanatos e, finalmente, aquelas que 
se endereçam ao consumo e ao artesanato, isto é, à venda. 



A n~a preocupação. desta forn1a, ~ veri
ficar as inter-relações existentes entre estas atividades e em 
relaçf'o à situação de contato. Comparando a situaçlo atual 
daquela estudada por Schaden, pode-se afirmar que as ativida
Jes económicas iutra-grupais nf'o aofreram modificaçõ~ subs-
tanciais. Se de um lado o aurnento de produção artesanal fez-se 
em detrimento de outras atividades, provocando mudanças, 
de outro lado, a confecçf'o de artesanato age corno um elemen
to de persistência : utilizam-se técnicas que pertencem ao acervo 
cultural guarani, pois seus produtos só são comerciáveis na 
medida em que caracterizam a autenticidade de origem indí-
gena. . 

~ inegável que o contato compele o grupo 
a uma reorientação de suas atividades econômicas e sociais 
frente a solicitações de wna realidade que o envolve. Este fato 
ocorre sobre uma base estrutural, menos diferenciada, amorte
cendo os eventuais choques culturais inerentes ao processo 
de rnudança porque o processo de interação ao nível econômico 
exige, paradoxalmente. que o mesmo reforce a sua identidade 
étnica, retratada em sua produção artesanal. Há aqui uma con
tradição entre os níveis social e cultural. 

As três linhas de orientação económica, 
definidas anteriormente, recebem ênfases desiguais em razã'o 
dos seus interesses mediatos ou imediatos. As orientadas para 
o consumo exclusivo do grupo são colocadas em situação su
balterna pela possibilidade de substituiça'o de fontes, no caso 
o comércio regional . Aumentando a produção de seus artefatos, 
un1 tempo menor será dedicado à produção de meios de sub
sistência provindos do meio, e numa progressão, ter-se-á que 
aumentar a produçfo artesanal, aumentando a dependência e 
assim sucessivamente . 

A reunião dos Guarani em aldeanlento pro-
<l6 picia a n1anutenção de urna série de padrões preservadores da 

• 

identidade étnica, calcados em ··segredos de grupo .. , manipula
dos na confecção e valorização dos artefatos, que se tornam 
representativos do acervo de sua cultura 1naterial. Outros arte
f atos, 1nesn10 nfo relacionados con1 o acervo cultural do grupo, 
s5o confeccionados .. por exigência .do n1ercado". Apesar da 
não relação com a cultura n1aterial, na téc1úca de confecção 
há o torn guarani. Algun1as peças que representam algum valor 
no contexto religioso, elen1ento de prcservaçfo étnica, não 
são ··colocados à venda", coruo por exemplo os rnbaraka e 
takwa-pú. 

A seguir, faren1os a descrição de cada unia 
das atividades económicas. 

I 
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A CAÇA. A PESCA E A COLETA 

' 
A caça faz parte da vida dos Guarani, es

tando incorporada à sua vida diária como un1 dos elementos 
de sua visfo de mundo; apesar de não termos observaodo qual
quer caráter de cerimonial. Os Guarani são incapazes de con
ceber a vida humana sem ela 1 

• Na socialização dos merúnos, 
Sfo ensinadas técnicas de caça construindo-se pequenos mundéus, 
e outras armadilhas, com as quais apanham ratazanas, preás 
e outros aromais de pequeno porte. Os instrumentos de caça, 
mesmo os que nfo são mais utilizados pelos adultos, Sfo cons
truídos cm tamanho pequeno, como brinquedos, compondo 
a dimensão lúdica da criança Guaram. 

1. Schaden. l 962:4S. 
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Co1no os aldeamentos do litoral estão um 
pouco distanciados dos aglomerados urbanos, dfo ao mdio 
a possibilidade do exercício da caça, em pequena escala. nas 
proxiin1idades de suas aldeias e, e1n quantidade maior, nas en· 
costas da serra . de pouco acess.o por parte dos regionais. 

A habilidade do caçador Guarani é comen· 
tada pelos seus vizinhos nacionais, queixosos de que nf'o s!o 
felize.s na caça .. porque os índios fazem umas armadilhas que 
acaba1n com os anin1ais .. , 1nas que estes na-o acabam para os 
Guarani. Esta queixa é sugestiva porque os diferencia dos na· 
cioriais. que utilizam-se da caça de forma esporádica e num 
sentido n1ais de la:zer que de subsistência, ao passo que para 
os indígenas o objetivo principal é, a subsistência. Os regionais 
ficam restritos ã caça con1 am1as de fogo, usando as armadilhas 
n1uito ninunente, enquanto esta é a técnica principal dos Gua
rani. que pouco usam armas de fogo . A caça con10 lazer dos 
nacionais fica restrita a um final de semana, ou a um período 
que nã'o interfira em outras atividades~ porém, para os Guarani, 
é um elemento indispensável para a sua sobrevivência. 

A caça pode ser obtida através de atividades 
.. cotidianas" e "expedições caçadoras". A caça •'cotidiana .. é 
a que todo n1om.ento leva os Guarani à mata e às imediações 
do aldeamento identificando carreiro de animais, fiscalizando 
am1adilhas. obserV"'1ndo o comportamento da fauna, coletando 
matéria-prima para seus produtos artesanais. Nas vezes em que 
tivemos oportunidade de acompanhá-los. pudemos constatar 
o silêncio, a observação, ~ identificação de animais e aves que 
nos pa~avam despercebidos. Esta atividade demanda um tempo 
razoável. principalmente porque as armadilhas e os mundéus, 
são vistoriados. pela manha' para verificar-se a existência de al
gurna caça. sendo algumas vezes desarmados. À tarde estes sf'o 

armados, deixando-os em condições para que po•am ser aciona
dos com a presença do animal a ser caçado1 

. 

As annadilhas são laços que disparam um 
mecanismo a eles presos logo que o anbnal vem con1er a isca, 
sendo utilizados, tambêm, nos mundéus. Para as aves e p2'ssaros 
utilizam. muitas vezes, um 04pau-de-grudeº (tipo visgo). Este 
equipamento consiste de uma vara recoberta de uma .. goma 
colante,. que prende os pássaros pelos pés quando pousam. 
Os Guarani afirmam que faze1n uso do arco e flecha para caçar 
pás.saros, mas não tivemos a oportunidade de co1nprovar a vera
cidade da informação. u1na vez que não cncontran1os urn arco 
que não fosse confeccionado para a venda. que na-o se presta 
à caça. Estes sfo confeccionados de tucum (Bactris serosa) 
ou de guatambu (uma das espécies do género Aspidospenna). 
duas madeiras que na'o têm flexibilidade necessária para tal fi
nalidade. O tucun1 é uma madeira "mole" e o guatambu dura 
demais - esta última é muito utilizada para a confecção de 
cabos de ferran1entas agr,ícolas. Ambas quebram·se quando 
são flexionadas para dar um bom empuxo As flexas. Dizem 
os índios que n1adeira boa ••é difícil e só o índio sabe onde 
encontrar .. e que os arcos que fazem para a venda somente 
servem para enfeite e para as crianças brincarem. Talvez não 
haja no litoral .. esta madeira .. apropriada à confecção de arco. 

2. O carr~iro. uma eipécie de caminho. identif1,,ca a 
caça que o usa. Pode ser uioado por várias caças. nat cada qual deixa ''seu 
rastro". Denuncia. também. as que a usam mais. ou as que usaram mais 
recentemente. A umadinha é preparada pata o animal que se pretende 
caçar. A maiQria dos anúnais fazem uso dos1 ca"eiro1 à noite. sendo por 
illso que o. mundéu~. por exemplo. d'o armados à tardinha e vi!ltoriados 
pela 1nan hã. 101 
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de caça, pois. como dissemos, Ili'<> encontramos nenhum destes 
entre os Guarani3 

. 

As espingardas sã'o as .. chumbeirasº. Alguns 
possuem ··cartucheiras", isto é, municiadas por cartuchos recar
regáveis. porém a maioria utiliza-se das conhecidas .. pica-paus", 
que se carregam .. pela boca ••4 

. Os que nKo têm espingarda, e pre
tendem caçar. tomam uma espingarda emprestada. e comum 
um Guarani ter cartuchos, chumbo. pólvora. espoletas e nf'o ter 
espingarda. Testemunhamos. várias vezes. aqueles Guarani que 
nfo tinhan1 rnuniçfo .. tomar emprestado.. de quem a tinha; 
ou daquele que tinha a am1a, mas Ôfo munição, .. emprestá-

3. Encontram<M> a meima justificativa entre 01 

Kamayurá. i~o é. que para as trocas com 01 nacionais usam qualquer 
madeira. pois sabem que serão i;implei; enfeites. A madeira utilizada é de 
grande valor entre os índios xinguanos; a confecçlo é trabalhosa e oi; arcos 
ka1nayurá são consider.tdos da mdhor qualidade . . Além. de que, o pau 
d'arco é abundante na área ocupada por ei;tes Índios (dados de pesquisa 
de campo e, também, Galvão, J 949:25). 

Fabricar dois arcoi>. urn para ui;o e outro para cornér
cio com os nacionaü é indício de uma conscientização e uma n1anipulação 
de valores diferenciados em culturas distintas. 

Os G uaJ"ani também c~tumam chamar o guatambu 
de wyrá pittr. madeira dura. 

4 . Ei;tas espigardas tê1n uma vareta presa sob o cano 
para wcar a muniçlo colocada em seu interior, na seguinte ordem : pólvora, 
chumbo e bucha. Os dois primeiros ~o deJ"ramados, na ordem. e a seguir 
pressionados pela bucha. Na parte posterior do cano e. externamente. em 
lugar apropriado, é colocada a espoleta. Ao puxar o gatilho, a espoleta é 
martelada pela pressio da mola, inflamando a pólvora. que provota o tiro, 
resultado da explod"o e sua expando forçada pela pressi'o da bucha. As 
cartucheiras funcionam de modo semelhante, só que a manipulação, expo• 
ta acima. é realizada no próprio cartucho que, carre111do, é colocado na 
câmara do cano. onde sofre a martelada do gatilho. As espingardas pica-pau 
também são conhecidas como ronqueiras. 

la". e assim quem ··emprestava .. estava prantindo um futuro 
empr6stimo da espingardá. 

O empréstimo, que colocamos entre aspas, 
é para os Guarani um eufernismo de pedir; para o grupo faz 
parte de um sistema de troca de um artigo de difícil aquisição 
no mercado. E é por isto que. tanto para os Guarani, con10 
para outros grupos tribais, a espingarda é agente de dependência 
para com os nacionais. As casas de caça e pesca na-o fornecem 
munição aos indígenas : por sere1n índios e. além disto. por nfo 
terem a .. carteirinha de caçador''. Existe1n então, dois agra
vantes. Nós, na figura do pesquisador. pudemos co1nprar mu
nição para os Guarani, mesmo sem a .. carteirinha de caçador" 
porque somos brancos. Mesmo assim só pude1nos comprar pe· 
quenas quantidades em cada casa. em face da legislação rígida 
que controla o comércio de armas e munições. 

As .. expedições caçadoras" são esporádicas; 
já que o tempo dispendido na coleta, confecção e comércio 
de produtos artesanais nfo permite expedições de caça muito 
demoradas. Quando estas ocorrem, estes munem-se de armas 
de fogo, pQis a expectativa é a caça de animais de porte. No 
entanto, nunca vão além de um veado (fam11ia 1Cervidae) ou 
de um "tateto" (fam11ia Tayassu tajacu)5

. 

O que diferencia as duas atividades de caça 
entre sí ( .. cotidiana .. e .. expedições caçadoras") é a freqüência 
e o cerimonial. Freqüência, porque uma é diária e a outra es
porádica; a .. cotidiana" é uma atividade normal, comum e seu 
consumo é restrito à família do caçador. No caso da outra, 
quando conseguem uma caça de porte, a came é distribuída 
no grupo e a amplitude da distribuição depende do tamanho 

S. ..Tateto .. 6 a designaçfo comum entre os Guarani 
e os regionais dada aos catetos, caitetus e porcos-do-mato. 103 
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do animal. O cunho do cerimonial 4' muito mais de festa. de 
encontro em reunifo, pois todos aqueles que comparecem ro
ce bem un1 pedaço de carne. Na caça de pequeno porte ou ave. 
a distribuiçfo r~stringe-se b famílias anais chegadas ao caçador, 
po1 proximidade de residência, parentesco ou a1nizade. A db
tribuiçf'o de came das caças de maior porte ten1 um caráter 
de relaçOes vicinais; ou seja. destina-se repartir uma quantidade 
de carne superior à nece~ria ao consumo de uma fan111ia. 
em parte. como .. paga1nento" - e este tem privilégio na dis
tribuição ·- para os que ajudam na limpeza. esquartejan1ento 
e distribuição de carne . Tudo isto reforça a impressão de caráter 
vicinal deste cerimonial. ~ refeições também nfo têm o cará
ter de privacidade. participando todos aqueles que estiverem 
presentes. 

Uma caça. animal ou ave. grande ou peque
na, aJém de servir como alin1entaçfo. tem os ossos. dentes, 
penas. bicos etc .• utilizados para a confecção de produtos arte
~anais. 

Se comparada à caça, a pesca é elemento 
inexpressivo na vida econôn1ica guarani. Atualmente. esta ativi
dade nfo faz parte do cotidiano destes indígenas, apesar de 
comumente estes possu írern linhas e anzóis6

. Sua prática é 
esporádica. talvez pela fal.ta de. bons locais para pescar. pois os 
aldeamentos do litoral sfo banhados somente por pequenos 
ribeirões não piscosos. Os pequenos .. pesqueiros" restringem-se 
a algum bagre (Tachysurus Spixii) e mandis-chorões (Rhamdella 
robinso11i Fowl.). pescados à noite; durante o dia, pescam-se 

6. Apesar das inf ormaç&s de uso do covo para pes
car. o t"1nicall vezes que encontramoll este tnstrunlento de pesca entre os 
f(uaranis foi no Silveira. uma Ve7. colOCàdo no pesqueiro e outra pendurado 
no t~iraJ de uma casa. No Bananal. à beira de um riacho. também havia um 
covo. 

lambarls (Hyphessobrycon reticulatiJ Ellis) e cascudos (Ple
costamus plecostamus ). 

A expressão ··coleta" é usada aqui, de for
ma global, indicando tudo aquilo que os Guarani extraem da 
mata. ~ wn tipo de atividade a que dedicam um tempo maior 
do que para as demais por representar a procura e obtenção de 
matérias-primas para os seus artefatos e por serem obrigados 
pelas relações comerciais. Através da coleta, trazem os cipós 
timbopeva (Lonchocarpus ?) e imbó (Philoderulron) para te
celagem; a taquara, o tucwn e o guatambu para a confecção 
de arcos e flechas; algumas raí:zes. como o sassafrás (Acotea 
pretiosa) e o urucu (Rixa orellana) para dar coloração amarela 
e vermelha, ICspectivamente, às peças artesanais. Os Guarani 
coletam também ervas medicinais e produtos alimentícios co
mo: maracujás. laranjas. limões, goiabas, palmitos, bananas etc. 
Essas frutas, apesar de serem encontradas em alguns aldeamentos, 
são também apanhadas em locais abandonados, onde anterior
mente existiram casas e bananais. 

Na aldeia do Silveira encontramos pequenas 
roças cultivadas de maneira sistemátiça. No decorICr da pesqui
sa e com o ··esvaziamento.. deste aldeamento, nf'o mais encon
tramos roças entre os Mbüá, apenas formas esporádicas de plan
tações, insuficientes para a sua subsistência. Apenas os mdios 
do Bananal (Nandeva) e dos do ltariri, é que ainda mantêm 
suas pequenas roças. 

Comparando a realidade observada com as 
informações dadas pelos índios, principalmente os Mbüá. nota
se uma dicotomia entre o que ••foi" e o que "é", claramente 
sentida por eles. Em seus depoimentos, reportam-se sempre ao 
passado: já plantei, já cacei, já fiz; e culpam a situaçfo atual 
- que julgam imprópria, inadequada, sem as condições neces
sárias que lhes pennitam fazer o que já fi:zeram. Entretanto 
há sempre uma ressalva subjetiva: não é por falta de vontade 105 
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que nlo Cu.em mala o que fberam. mu lhn em r•1 f0 de uma 
realidade que 01 deixa impotentel para tomarem qualquer ati· 
tude que hoje os transfonnem nos ··mdios que J' foram ... 

Quem. como o pesquisador, conviveu com 
01 Guarani. sente que estes passam por períodos de satisfaçlo 
e de depressão psicológicas,sejam as prcssOes menoms ou maio
res da frente civilizada. O abandono relativo da lavoura repre
senta. em parte, o resultado de um período do histórica de
pressfo. espécie de desalento que nasce da consciência de uma 
dependéncia cada vez maior em relaçfo à sociedade regional. 
Esta situação leva~s a misérie e a fome que. por sua vez, obri· 
ga-os a fabricar um número cada vez maior de peças artesanais 
e. com os rendimentos. con1prar nas bodegas vizinhas o que 
deixaram de produzir. E assim forma-se o clássico círculo vi
cioso. 

As roças, quando plantadas. slo individuais, 
porém seus produtos podem ser distribuídos às outras fam i
lias. As roças dos Mbüá. do Silveira. variavam entre 20 e 40 
metros quadrados. As do Bananal eram maiores, algumas alcan
çando cerca de 200 metros quadrados. No ltariri, em razio de 
o terreno ser em parte pedregoso e em parte montanhoso, as 
plantações eram feitas de forma espaçada. aproveitando os 
locais cultiváveis. Neste último aldeamento encontramos planta
ções de arroz e de mandioca ··braba... para fabricaçfo de fari
nha . Apesar de rodeados por bananais cultivados. suas bal\f
neiras .. nasceram à-toa .. , disseram os índios. Na aldeia do Ba
nanal havia plantações de mandioca. milho e feijão. Um mestiço 
plantava banana 7 • 

1. Na carta ao Presidente da funaf (ver Anexo 11). 
Joio Gomes pleiteava abertura do uma e'trada, pois estava& lmposdbllitado 
de transportar swt produçio em animais de carga alegando o poda<> de 
perder seus oito mil pés de banitna (bananeiru). Este mesmo ínclo J' fot 
tema de reportagem jomlllística,enfatizando-o como produtor de bananas. 
Descrevia. também, o engodo que sofrera doa nacionais: a compra de um 
velho Aero-Willys. Apesar de inutilizado para o uso. encontrava-te ettado
nado na frente de 1ua casa, como um símbolo de prosperidade. 

-
Os Guarani do ltarld cultivam duu tSJ*i• 

de milho: o molo, também clwnado de mo1e sabaró (aW(Jti-te'l 
e o duro ( llWtltl gwaw). Entre os Mbüi, do Silveira, encon .. 
tramOI, també.m, estas duas esp6des. Entre estes índios 11' um 
cuidado especial com o awati-t•i que chamam "4milho de mdio .... 
Temem dar deste milho aos civilizados, pois podem sofier cu
tigos. Guardam a !emente cm vidros lacrados com cera. para o 
próximo plantio . 

Para o preparo do feijão (kumanda) ~ pre-. 
ciso que seja lavado em duas JÍguas e deixado numa terceira 
água, sempre na mesma panela. Em seguida.' levado ao fogo, 
deixando ferver wn pouco; após a fervura, o f eijf o é coado 
sem jogar fora a água que o ferveu. Em uma operação seguinte 
é .. frito", voltando novamente à água que o ferveu. Depois 
basta esquentá-lo um pouco e esü pronto para se comer. O 
sal somente é colocado na hora da refeição. 

A abobrinha é descascada, cortada e frita 
na banha - geralmente gordura de animais e aves, sendo comi
da sem sal. Ou então, é cortada em pequenos pedaços e cozida 
com um pouco de água. Quando cozida é misturada com farinha 
e bem amassada para se misturar com feijão. O feijlo leva sal, 
a abobrinha não. 

O aipim \(mandió) ~ descascado e cortado 
em pequenos pedaços sendo cozido em água sem sal. Depois 
é misturado com melado - quando há - sendo comido junto 
çom café, quando também se tiver este. 

O milho (awati) é, algumas vei.es, cozido 
como canjica e em outras assado no braseiro, moído no pilfo. 
Come-se como farinha, mistura-se ao melado. 

A farinha de mandioca é feita de maneira 
tradicional. Isto I, descascada. ralada e piensada no tipiti. A 
massa que sai do tipiti, chamada por estes de i·ku 7-kwer. é leva
da ao fogo para secar, originando a farinha. Da mesma fonna 107 
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que a populaçlo regional, o liquido que escorre do tipiti ('cido 
cian ídrlco ou prússico) nlo é aproveitado. ao contrário do que 
acontece em outros grupos tribais' . Quando escorre. tomam 
muito cuidado com a .. criação"~ pois o seu alto grau de toxi
dade é letal. tanto para os homens como para os animais. 

O peixe é descamado e eviscerado, tirando-se 
a cabeça dos grandes. ~ cozido na água sem sal. Algumas vezes 
assam-no em espeto. Quando a quantidade os obriga ao arma
zenamento, o peixe é defumado em fumeiro e guardado em 
folhas de bananeira. 

A carne, como o peixe. pode ser cozida; 
porém comumente é assada em espeto, sobre o fogo . Quando 
M necessidade de annazenamento. também é guardada defu
mada em folhas de bananeira. 

Algumas casas possuem fogf'o sem chapa 
e a maioria utilizam~e somente de um fogo, sobre o qual a 
panela onde preparam a comida é pendurada. O fogo é feito 
fora da casa e no interior destas somente nos dias chuvosos. 

8. Em muitos grupos tribais o ácido cianídrioo é 
utilizado. A sua toxidade é facibnente eliminada com a exposiç;fo ao sol. 
sendo, então, utili:zado como alimentaçfo. Entre outros exemplos, ver 
Brilzzi tl962:214) que relata o seu uso entre os índios do Uaupé, e Albu
querque ( 1969: 114) que descreve seu aproveitamento na Amazônia, como 
um todo. principabncnte na área úo-indígena. 

ARTESANATO 

Todas as atividades dos Guarani slo volta
das para uma atividade principal, que é a confecçlo de produ
tos artesanais destinados à comerciallzaçlo. Pronta uma certa 
quantidade,enfeixam-na e iniciam sua venda nas imediaçOes 
do aldeamento, praias, estradas, indo à capital de São Paulo. 
Quando vendem tudo retornam para casa e o trabalho reco
meça. 

Enumerar os produtos artesanais construí
dos desde que iniciamos os trabalhos de pesquisa, at~ o seu 
término, demandaria uma longa lista: além dos arcos. flechai 
e colarei, começa-se a confecçlo de uns, outros deixam de ser 
fabricados, surgem alguns novos, nwna variedade ilimitada sem 
regras fixas, permanecendo, no entanto, o estilo guarani9

• 

9. Cf. Goldman, 19~9:364-365. 10Cf 
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Oa arcos e flechas foram OI dnicoe utefatOI 
que nfo tiveram sua produçlo interrompida. Sua aceltaçfo 
é constante. seja na qualidade de arma• 0 , seja pelo exotismo 
da procedência indíFna. Os arcos e flechas, os colares, os pu
nha.is. do encontrados em casas de umbanda destinados à uti-

lizaçf'o em cerimoniais afro-brasileiros• 1 
. Os turistas utilizam 

as peças como uma espécie de kitschª 1 . 

As vendas podem ser diretas, isto é, o pró-
prio indígena vendendo em suas excursões comerciais, ou indi
retas. como fornecedor de um atacadista de~s produtosª 

3
. 

10. As crianças nacionais lli"o as maiores admiradoras 
do11 arco~ e flecha11. Os Guarani. para atendê-las. fabricam arco11 em tama
nho pequeno ··para crianças ... dizem . 

11 . Ao ~licitar inf orrnaçõe11 sobre a procedência das 
peças guarani. 011 comerciantes dizem que "úo de índios do Mato Grosso ... 
Da mesma forma. em restaurantes à beira da rodovia 560 Paulo-Curitiba, os 
vendedores . quando indagados da procedência das peça11. afirmam que sfo 
"feitas pelos índios brab<>s da serra ... E assim os comerciantes valorizam 

11uas mercadorias. No primeiro caso. valorizam as oferendas aos 1caboclo1 
que baixam nos terreiro1> umbandístico1>: no ~gundo. justificam os altos 
preço11 de algo raro e curiolilO aos turistas. t! a vak>rização do exótico. 

12. No momento das transações comerciais as peças 
perdem suas características culturais. portadoras de uma tradição tribal. 
uansformando-se em um "bem de comércio ... apelando-se ao exótico 
(\>'e!' nota anterior). deturpando ~ua uadição cultural. AÍ reside o perigo 
da tran1>formação das peças cm kitsch. Ver comentários. a respeito. em 

Berta Ribeiro.1977 :77. 
13. Nas cidades maiores do litoral. principabnente 

em Ubatuba e ltanhaém, existem lojas de artesanato. que compram peças 
em quantidade para revenda. Fazem encomenda a um Guarani - que julgam 
de confiança - para o fornecimento dos produtos. determinando os tipos 
que lhes intereuam. Este índio toma-se. muitas vezes, intermediário dos 
demais. sem qualquer vantagem pecuniária. 

Temos conhecimento de um Randeva que reside na 
Praia do Suarl'o. próximo de Itanhaém. que comercializa, como intermediá
rio. produtos artesanais confeccionados pelos índios do Bananal. que sf'o 
vendidos na beira da estrada. 

-

A partir de 197014 a Funai cdou a Artíndla 
com o objetivo de "tomar os grupos indísenas economicamente 
autonômos e preservar seu patrimõnio culturar•• 5 

. Com uma 
rede de lojas haveria uma promoção comercial das peças arte
sanais. Os rendimentos pertenceriam ao Patrirnõnio Indígena. 
que se reverteria. em seguida, em benefício dos próprios índios. 
Diz-nos Berta Ribeiro que esta iniciativa, sob o aspecto comer
cial, tem tido o maior sucesso16

. Com relação aos Guarani, 
conta-nos Frank Goldman que em fevereiro de 1955 foi 
realizada em Itanhaém a "Primeira Exposição e Feira Gua
rani". F.sta exposição &•foi tão bem sucedida que a produção 
de figuras chegou a um ponto culminante : peças como a raposa, 
Miss Brasil... . .. o rezador. o guerreiro. a cobra de cipó, animais 
estilizados e figuras imaginárias. conseguiram certa fama e acei-
tação. A produçã'o aumentou para satisfazer j pr~ura ... (Esta 
iniciativa e outras exposições, inclusive em Nova York} ... deram 
ao Guarani wn orgulho pela sua cultura e uma renda para resol
ver em parte seus prbblemas econômicos. O artesanato é quase 
seu único meio de ganhar a vida." 1 7 

Nwna descrição sucinta de alguns dos produ
tos · artesanais, destacamos aqueles que apresentam uma pereni
dade maior de produção. 

Arcos e flechas - dois tipos de madeira 
são utilizados para a confecção dos arcos: o tucwn, de cor escu
ra, e o guatambu (gudjuvi}, de cor clara. A brejaúva (Antro
caryum airi) também é utilizada. A madeira é "traballu~da .. , 
com faca, para dar fonna ao arco. Recebe um "enfeite,. em 
fonna de um trançado. Para tal. empregam-se finas tiras de 

14. Ver Berta Ribeiro, 1977 :74-77. 
1 s. lbld .• p. 74. 
16. lbld .• p. 76. 
17. Goldman, op. cit .. p. 365. l) ) 
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taquara, de largura variivel entre 3 e S mm, colocadas no 1enti· 
do lon.tudinal da peça. Estas tlru lfo trançadu com tlru 
de casca de cipó (timbopeva), cujo desenho caractedu a pa· 
dronagem guarani. 

Alguns arcoa possuem tiês trançados: um 

no centro e um em cada extrenlidade. Cada trançado tem. apr~ 
xJmadamente, 30 centímetros. Alguns pouuem somente um 
trançado no centro; outros nas extremidades. Nlo Ili, portanto, 

um padrão neste sentido. 
Para propulsão da flecha, a corda ~ prepa· 

rada com u nervuras de folhas de palmeira. Apds a secagem da 
folha. são extraídos vários fios. Estes são colocados sobre a 
perna (canela) e. enquanto wna das mfos os segura. a outra 
os vai enrolando. Para maior consistência do enrolamento, os 
flos colocados sobre a perna são divididos em duas ou trés quan· 
tidades. Primeiro, cada quantidade é enrolada individualmente 

e depois juntas. 
As flechas são feitas de taquara. Em um dos 

lados, fazem-se algumas ranhuras para a colocação da ponta, 
fortemente presa por um enrolamento de tiras de cipó-de-imbé. 
Para dar direção, na outra extremidade são colocadas as penas 
presas, taJnbém. com tiras de cipó-de-irnb~. 

As pontas têm formas diversas: para pescar, 
abater aves, para caças pequenas, grandes etc. Encontramos 
um tipo de ponta, que nunca vimos entre as que são colocadas 
4 venda, na casa de um dos índios : era rombuda e de madeira, 
destinada para abater pássaros com uma .. pancada". A justifi· 
cativa utilizada era para que o pássaro e a flecha nfo ficassem 
presos na árvore. Esta tlecha era chamada de gura-rupi ÍI (ovo 

de pássaro). 
Espada (ou punhal) com bainha - a espada 

(tchéiruru) e o punhal sf'o confeccionados de maneira seme· 
lhante. variando no tamanho. A madeira utilizada é o tucum 

• 

ou a brejaúva. O punho e a "1'mina" sl'o uma mesma peça; 
a guarda ~ feita com um osso de animal ou de ave. O punho 
é enfeitado por um trançado de taquara e cipó-de-imW; algumas 
vezes. com penas. A bainha é um trançado de taquara e cipó

imbé. 
Machado - o cabo é de madeira enfeitado 

com trançados semelhantes aos descritos acima. O que seria a 
lâmina do machado é um seixo que o faz assemelhar-se a um 
machado de pedra. O cabo, algumas vezes, é enfeitado com 

penas. 
l"hapéu (tchawkuru} 1 8 e cestos (adjaka) -

Os chapéus e os cestos são confeccionados com tiras de taquara 
ou com cipó-de-imbé. Quando feito de taquara, a técnica é a 
mesma descrita anteriormente; quando de cipó-de-imbé, para 
deixar sua polpa roliça. utiliza-se uma lata com furos que vai 
dinlinuindo seu diâmetro pelos quais o cipó vai sendo passado, 
até o diâmetro desejado. &ta técnica é semelhante à dos caiça· 
ras ; porém o padrt'o dos trançados é guarani. 

Colares (koka) - são confeccionados com 
sententes silvestres, como as "lágrimas de Nossa Senhora" ( Cobc 
lacrima) kapi'i. em guarani), ou o '"olho de cabra" (Ormosia 
nítida), wna semente vermelha com uma pinta preta. &tas 
contas (sementes) são perfuradas e presas umas às outras por um 
cordfo, que pode ser de nylon, de algodão, ou de nervura de folha 
de palmeira, a mesma que se utiliza para tecer as cordas dos arcos. 

Estes colares são, algumas vezes, enfeitados 
com pequenos oaos ou dentes de animais, entremeando às con· 
tas. Outras· vezes utiliza-se penas de aves coloridas de amarelo 

com sassafrcfs. 

18. Al&uns índios traduzem-no como tL·luzwlcMTM; 
outros dizem que .. é chapeu anesmo ••. 113 
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&n,.,. - qualquer mldeira que tenha forma 
de bengala 1erve para confecdoni-la. Quando for necesdrio 
••trabalhar•· a madeira. dá~ preferência ao guatambu. Algwnu 
vezes ~ toda recoberta de trançado. em outras nlb. Nlo há uma 
regra fixa . 

No ltariri, recebemos do capitfo Branco, 
uma bengala de presente. O punho era confeccionado com 
um pé de veado preso a um bastão de guatambu. todo rccoberto 
de trançado de taquara e casca de cipó-de-imbé . Branco possuía 
outra1 para venda. 

Cachimbo {pet1-kwiirj · enoontramos vários 
cactúmbos entre os Guarani. todos para uso. nenhum para venda. 
Uns eram feitos de cerne. outros de bano e alguns de nó de 
pinho este talvez trazidos do Paraná . Havia um confeccionado 
de nó de goiabeira. Os cachimbos encontrados entre os ~andeva 
tintwn a mesn1a forma dos utilizados pelos caiçaras. sendo 
menores que os dos Mb üá. Destes, alguns eram zoomorfos. 
·ralvez pela facilidade para esculpir. a maioria tinha a forma de 
galinha ( uru) . O ·motivo zoomorf o fica na parte anterior. em 
continuação do fomilho . Dizem que o fazem assim para ficar 
mais fácil de segurar e "não fica quente". 

P.ctra se fazer um cachimbo de barro escolhe
se, no fundo dos riachos que correm próximo aos aldeamentos, 
uma tabatinga que seja isenta de areia. Encontrada, amassam-na 
até adquirir .. liga". Nesta altura do processo ela .P é uma ·i,ola 
de barro" na qual será esculpido o cachimbo. Nesta, faz-se um 
buraco com a ponta do facão. onde será o fomilho; com uma 
taquara, (que será a piteira) faz-se um segundo furo para que 
seja fixada após o cachimbo ficar pronto. 

Todo o trabalho de esculpir é realizado com 
o façA'o . Terminada esta etapa. o cachimbo é colocado para 
secar, até que ··escorra·· toda água. Quando estiver ··no ponto .. 
(seco), é colocado em braseiro para ser .. queimado ... 

Costuma« fuer wna quantidade maior 
que a necess•ria, pois ao amassar o barro pode ficar algwn pio 
de areia que, quente, faz o cachimbo rachar na hora da .. quei
ma ... Goldman19 informa que os cachimbos guarani, que conhe
ceu, não pusavam por esta última etapa. da .. queimaº; '"depois 
de secos, a própria função de fumar serve para queimá-los ... 

O cachimbo cuja conf ecçlo acompanhamos, 
ao invés de zoomorfo. tinha a forma de uma engrenagem. Baldus 
encontrou cachimbo semelhante entre os Mbüá de Guarita, 
Rio Grande do Sul1 0 . 

19. Goldman,op. cit., p. 363. 
20. Cfr. Baldus. 1961/62. Schaden (1963 :91) des

creve os cachimbos de barro confecc:ionados pelo~ Mbüá de Xapec6, Santa 
Catarina. Encontrou, neste grupo, alguns cachimbos feitos de nó de pinho, 
acrescentando que esta troa do bano peJa madeira ni"o acarretou mudan
ça na forma. 115 



CONCLUSÃO 

Procurou-se, neste capítulo, dividir a vida 
econorruca dos Guarani em dois planos. No primeiro estfo as 
atividades econômicas. propriamente ditas: a caça. a coleta, 
produção e a venda de produtos artesanais; no segundo plano, 
o uso e o conswno de alguns dos bens retirados da natureza 
e outros adquiridos no comércio regional, a.mm como as manei
ras de preparo de alimentação, como formas de hábitos alimenta
res. Estes dois aplanos se complementam e evidenciam o grau 
de dependência do grupo para com a sociedade nacional. Des
ta forma, a vida económica guarani, na sua totalidade, direta 
ou indiretamente, está voltada para a comercializaçfo de seus 
produtos artesanais, impedindo, prima facie. que se dediquem 
a outras atividades tribais. No entanto, como a confecção d• 
peças é uma atividade cultural, por se fazer uso da tecnologia 
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tribal. torna-ee portadora do rótulo identificador de sua origem 
indígena, mais especificamente, guarani. 

AJ peças artesanais representam um núcleo 
de persistência cultural e de identidade étnica. isto apesar da 
atitude ambígua do comprador nacional que está interessado 
na peça em si, como uma peça de artesanato. F.ste interesse 
só existe se a peça for autêntica e o que garante esta autenti
cidade é a padronagem e esta é guarani ; o artesão deixa de ser 
aquele 1na)-enja1nbrado inivíduo â sua frente , para ser um índio 
guarani. co1no de um retrato aleancarniano11

. 

.. Qualquer objeto, por ruais trivial que seja ... 
.. apresentará ...... a associação de urn conteúdo utilitário e u1na 

1nensage1u artística" 21
. Os objetos guarani perderam utilidade 

de uso no grupo, mas a adquiriran1 nas atividades co1nerciais, 
junto à sociedade nacional. A peça artesanal guarani não pre
cisa. necessariamente, pertencer ao acervo cultural do grupo, 

haja visto fabricarem arcos e tlechas ao lado de bengalas e cha
péus. O seu valor está justamente na técnica utilizada em sua 
confecção e não no objeto que representa. Assim, é a técnica 
guarani {portanto a padronagem) que verdadeiramente rotula 
estes objetos como elementos da cultura material guarani . 

O Guarani não é socializado para ser arte· 
são, ou comerciante de produtos artesanais ~ ele é preparado, 
simplesn1ente, para ser Guarani. E, como Guarani, terá que 
aprender técnicas de confecção de objetos que fazem parte de 
seu acervo cultural. A primeira coisa que se aprende é a 1 íngua 

21 . Ver. "*respeito, conâderações de Borges Pereirit 
1 1971 :6). acerca dos tern1os .. negro-agente .. e ··negro-ten1a ... e as suas 
distin1.·ões . Na!I .. ('on!lãderações Finais .. deste trabalho discuthnos sobre o 
rnesn10 proble1na aplicados aos <;uarani. 

22 . Berta Ribeira. 1978 :103. 

nativa1 J; os objetos lúdicos infantis Sfo representações dos ob
jetos de sua cultura n1aterial, alguns confeccionados pelas pró· 
prias crianças. Transfom1ar-se em wu artesão e em vendedor 
de produtos artesanais é um acidente na vida guarani. Assim, 
não há interesse. por parte destes indígenas. em transforma
rem-5e no homo oeconomicus. Isto nfo existe em seu mundo 
culturall 4 . Esta é a razfo, como tudo indica, de os Guarani 
não se empregarem nos bananais, a não ser em épocas de penú
rias co1no já fii.eran1 e que chegainos a testen1unhar no início 
da pesquisa. Não lhes interessa, então, adotar o sistema de tra
balho dos nacionais. "Eles trabalham quando estfo muito ne
cessitados, depois abandona1n ", queixava-se o diretor do Insti
tuto Rural Agnelo Rossi , frustrado por nfo poder vê-los trans
fonnados e1n agricultores2 s . 

Como já salientamos, a dependência obriga 
os indígenas a un1 auniento de produção, que por sua vez au
menta a dependência, precedendo a um círculo vicioso, difí
cil de ser rornpido. A utilização da quase totalidade do tempo 

23. A língu1t ten1 sido, entre os Guarani, un1 in1por
tante fator de persistência cultural e de identidade étni~ . Mesn10 assim, 
ela te1n sido " adaptada" - com a coação de neologismo - para fazer frente 
aos novol! conhecimentos, como por exemplo, relógio é kwarahi·rangwa . 
Algun1as pal4tvras, como karer(a), kurchllr(a) (colher) , lcorason (cora
ção). parecem ser introduções recentes no vocabulário guarani. Outras 
ainda não encontram unanimidade, como é o caso da palavra que designa 
chapéu tchawkuru. 

24 . João Gomes (ver nota 7 e Anexo 11) é um caso 
especial : é herdeiro da interpreta'tão de mundo de seu pai t.ivilizado e não 
dos (;uar.rni . 

25 . Os Guarani do litoral (Nandeva e Mbüá) diferem 
os Guar.tni da Reserva de Araribtí neste aspectos : a integração destes Últi
n1os se dá com a vendai de sua força de trabalho aos sitiantes e fazendeiros 
vizinhos e suas atividades de produção de artesanato são pequenas e precá
rias (l: f . Diniz. 1974 . 1979:14-15; 1976:53-5). 119 
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nestas atividades tem trazido mudanças na orpnizaçlo social 
do trabalho. nos seus hábitos. alimentares e nas formas de dis· 
tribuiçlo intragrupal. No primeiro casn, inicialmente havia 
uma separaçlo em atividades concernentes à produção artesanal 
entre homens e mulheres. Ultimamente encontramos homens 
e mulheres realizando o mesmo trabalho. Por exemplo, tecer 
cordas, fazer trançados nas peças. montar colares. eram ativi· 
dades realizadas por mulheres. Atualmente os homens também 
estfo fazendo estes trabalhos. O preparo dos arcos. taquaras 
e cipós para os trançados, eram atividades de que só os homens 
enun encarregados; agora, tornou-se extensiva ta1nbém às mu
lheres. 

Percebe-se assim, que há um .. desligamento", 
ou um distanciamento, do que se destina ao uso do grupo, em 
relação ao que se destina à produção artesanal e comércio . Esta 
1nudança de "sentido" na produção artesanal é o retrato do 
processo integratório, através do qual os Guarani ingressam 
nas "brechas" da sociedade regional como artesãos, manipu
lando o interesse dos nacionais por um artesanato represen· 
tativo de uma das várias facetas da sociedade brasileira . 

CAPITULO V 
ATMDADES RELIGIOSAS 

lf2f 



~ nosu preocupação, neste capítulo, pro
curar compreender a religião como um mecanismo social no 
processo de integração dos Guarani à sociedade regional. A 
religião é um componente deste processo. O qualificativo reli
gioso é compreendido como sinónimo de código de comport• 
mento aceito pelos regionais. Portanto, o Guarani ao dizer-se 
.. católico,. ou •crenteº 1 , coloca-se estrategicamente de acordo 

1. A auto-identif"J.Caçfo do Guarani como .. católico .. 
nlo implica em comportamento coerente com a ética católica, ou de prati
cante desta religif'o. Estariam na condiçfo de conformiltar, como le Bras 
os classif"icaria: recorrem aos ritos e aos sacramentos católicos em ocasl&s 
de nascimento, casamento e mOl'te. Esta titulaçt'o religiosa é usada da 
mesma forma que a dos reponais (cfr. Camugo, 1973:43). A definiçlo de 
Guarani ccmo "crente ... por outro lado, implica em pertencs. como mem
bro. a um grupo protestante qmlquer. 

(cont. pag. seauinte) 12..3 
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com um código de comportamento, dentro de uma expectativa 
do que seja •'um guarani católicoº ou um ºguarani protestante,.. 

A religião, desta forma, é mais um instrumento deste processo 
integrativo do que propriamente uma experi6ncia de fé e um 

estilo de vida religiosa. 
Na verdade. para o Guarani, a idéia global 

·de reli~o encerra duas dimensões - a religifo tribal e o cris
tianismo nacional - que sfo manipuladas pelos indígenas em 
diferentes situações e para diferentes fins . Neste contexto trans
cultural cada uma destas dimensões identifica-se como um 

' . 
grupo de apoio para o indígena e cada ·qual encerra uma esp~cte 
de definição de moodo. Assim, a religião tribal é , em última 
análise. um dos elementos aglutinadores do grupo enquanto 
ex.pressão étnica, onde o Guarani encontra solidariedade tribal 
cm termos de segurança, apoio, auto-identificação etc. Neste 
sentido. esta dimensão religiosa é sinónimo de dimenslo índia 
de vida do Guarani . A religião nacional, ou as diferentes seitas 
religio~as cristfs, por sua vez, oferece-lhes o grupo de apoio 

011 grupo11 protestante5 a que os indígenu se filiam 
são. na sua quase totalidade. petencostalistas. Estes grupos recrutam seus 
membros em setores da populaçl'o que passam por processo de desorgani
zação social (ld., op. cit. , p . 14 7), cumprindo "funções (que) podem ser 
basicamente delimitadas em dois tipos: as que levam à integra~o social 
e as de natureza terapêuticas .. (/d. ). O pentecostalismo é, entf'o, a ''religilo 
dos desprotegidos .. , uma vez que a esta se filiam, "ai> classes sociais menos 
favorecidas" (p. 152). Tudo indica que este fato é comum nos grupos 
indígenas em processo aculturativo e situaçi'o de contato semelhantes aos 
Guarani. Roberto Cardoso de Oliveira (1972:87 e 96-100) informa que ser 
"crente, entre os Tukúna, é uma das formas de acaboclatMnto (p. 87). 
E acrescenta: •• .. . o valor que o 1tatui de " crente' tem para o Tutúna, 
significa para ele, primordiabnente, o itaha de branco, ou, pelo menos, 
igual ao de branco." (p. 100). Com os Ter~na de Mato.(;rosso acontece a 
mesma coisa (ld. , 1976, 96-100). Sobre conversl'o e mudanças de compor
tamento. ver Amaud, 1980:100-1 e 1984:48· 77. 

do lado civilludo. representado pela "Igreja" da qual é membro. 
Na igreja, entre "irmJ'os de fé", o indígena encontra wn tipo de 
solidariedade fraterna e o identifica como elemento do mundo 
dos brancos. Assim esta dimensão religiosa é sinônirno da dimen
são civiliuda da vida guarani. 

A manipulação desta duplicidade religiosa, 
pelos Guarani, obriga-os a uma ambigüidade de comportamento: 
cristão ( .. crente" ou "católico'') frente aos nacionais e '"mdio" 
no seio do grupo. E.ste problema está relacionado com a contra
diçfo, citada em outra parte do trabalho, de que terá que "dei
xar de ser índio" para furar as barreiras sociais, mas ••terá que 
ser índio" para ingressar no mercado de produtos artesanais 
do litoral. A "igreja''. por um lado, representa uma .. faixa-de-se
gurança"2 para a interação social junto à população regional 
e por outro lado, o aldeamento é uma outra .. faixa-de-segurança" 
que evita a sua descaracterização como .. mdio''. Em outras pa
lavras, os grupos protestantes nos quais os índios se integram 
são elementos de mudança e a produção de artesanato, um 
elemento de persistência. Sã'o duas as forças que mantêm wn 
certo equilíbrio, face à manipulação de um com.portamento 
ambíguo, para faz.er frente a esta situação contraditória. 

Porém, existe um preço : o sincretismo reli
gioso. O processo é mais lento do que ocorreu entre os negros, 
por exemplo, que não tinham um grupo relativamente estrutura-

2 . Cfr. Salto : 1961 :120-212. As ''faixas-de-seguran
ça •• servem de púa-choques para amortecer o Impacto de culturas diferen
tes. As .. igrejas" são utilizadas pelo Guarani como "faixas-d&segurança" 
para sua aceitaçio na sociedade regional. Removem, em parte, barraru de 
"estigmathaçio étnica ... Neste processo há um aparente sacrifício de sua 
identidade étrmca pela sua atual qualidade de "índio-crente". Esta quali
ficação intermaa as de índio e de civilizado. Ver, a respeito, Schaden, 

1967 :11. 125 
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do lipdo is tradiçOea tribais como t'm os Guarani. Neste upec
to, t primeira vista, pode parecer uma outra contradiçl'o: na 
'1greja", os Guarani .. crentes" acompanham o culto, cantam 11 

músicas religiosas, 1em que nada os diferencie dos ·1rml'os,. 
nfo-índios. Entre~to logo após, vem<>los em seus aldeamen· 
tos entoando um porahey. O formalismo religioso das igreju 
cristl's impede que seja incluído em suas oraçOes qualquer traço 
indígena e dado o informalismo da oração individualizada gua
rani , começamos a notar. em algumas músicas, a entonação da
quela dos grupos religiosos. Por exemplo, é muito cantada a 

música Tche-reko Tupái, que nos lembra hinos católicos ou 
protestantes3 

. 

Schaden4
• ao estudar as fases da acultura-

çfo religiosa indígena. divide-as em duas fases : a primeira, de
corrente da ação dos jesuítas e a segunda, das influéncias de 
religiosos católicos e protestantes em épocas recentes. Neste, 
e em trabalhos anteriores5

, o mesmo tema recebeu atenção 
sistemática do Autor. O assunto, entretanto, n!'o se esgotou 
face a dinâmica do processo aculturativo : tratá-lo, porém, mais 
pormenorizadamente excede os objetivos deste modesto traba-

3. Cf. Kilza Setti ( l 980). A Autora ao analisar a 
interferência do protestantismo na práticll mmical do caiçara. considera-o 
"como agente destnlidor do fazer musical caiçara" (p. 271). lnfonna-nos, 
ainda, que o repertório tradicional ubatubano .. vem sendo transfonnado 
ou rnesmo substituído por canções montadas "partir de textos bíblicos. 
São canções ou orações cantadas, sem nenhuma feição estilística local, 
mas com empréstimos estilísticos de hinário protestante, estranhos ao 
repertório caiçara ubatubano" (p. 272). Como os Guarani e os calçaras 
estão sob a intlut!naa da mesma frente de expansão protestante (para 
usar a expiessão da Autora - p. 270. há de 1e esperar que os indígenas 
vertam para sua língua materna alguns dos hinos protestantes. Só que 
neste caso a versão guarani perdeu o seu caráter de canto religioso . 

4. Schaden, 1965: 103-140. 
S. ld .. J 962 e l 963. 

lho. Neste limitamo-nos ~ focalizar a mligi•o ou u atividades 
religioas, enquanto wn dos componeqtes da situaçl'o de con
tato destes índios, e asam mesmo, mais ao nível do compor· 
tamento real. Nlo se ignora. porém, que o comportamento 
é a manifestaçlo de todo um mundo simbólico que por sua 
vez se apoia ou se liga a um aceno material, o qual logicamente, 
mesmo de forma inàdental, tera que ser examinado. 

As atividades religiosas nos atuais agrupa
men tos6 Mbüá restringem~ aos porahêi (ou porá I hli), que 
nwna tradução livre significa um "canto bom", de agradecimento 
ou de saudade. Os porahêi são, muitas vezes, somente expressões 
musicais, ou simplesmente ritmo "sem letra", significando 
que o importante é cantar e não o que se canta. Outras vezes 
junta-se ao ritmo a ·ietra '', mas de difícil compreensão. O con
texto social do canto vai determinar o caráter de sua entona
ção (dolente, alegre etc.), fazendo parte, então, de um mundo 
simbólico 7 , manifesto não por verbalização, mas por expres
são sonora8 

. 

. 6. Usamos agrupamentos como ãnônlmos de 
aldeamento ao invés de agrupamento. em razão da forma que os Guaram 
"se ajuntam" para formar sua aldeia. 

A ldlia de grupo, ou aJ!Upamento guarani 
refletida uma estabilidade íoclal, cultural e demográfica . E é o que não 
acontece. O contingente de uma aldeia fonna-se de maneira aleatóda do
pen~do ~ clsposição, clsponibilidade e interesse de tnclvíduos Ó/ou 
famílias, aliada a ~a constante movimentação. De uma visita a outra 
encontramos indiv1duos clfemntes. O agrupamento 6, então, parte de um 
grupamento - ou grupo - maior, no caso os subgrupos Mbüá, ou ~andeva . 

7. O dgnificado que damos ao mundo simbólico 
refere-se ao acerco de si~ficados pelos quais os indivíduos interpretam 
sua experiência ! organizam sua conduta, lnte.tpC'netr1111-se os conceitos 
de etho1 e de vbao de mundo, correspondentes aos aspectos morab4 alo
rativos, ao primeiro, e aos as~tos âmbólicos, à visão de mundo . .. O 
etho1 de u~ povo é o tom, o carater e a qualidade de sua vida seu estilo 
moral e estético e sua <lspolição, é a atividade subjacente em r~lação a ele 
mesmo e ao 1eu mundo que a vida reflete. A visão de mundo que es.e 
povo tem é o quadro que elabora das coisas como elas são na simples 
realidade, seu concâto de natureza, de si mesmo da soaedade .. (Geenez 
1978: 143-144). • • 

8. Ver, a .respfito, Seeger, 1980: 8 3 ~s . 127 
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O porahq tlat•m• vew é acompanhado do 
mbanilm e do lllkwa-pu, Jmtr•mento1 mucnlioo e feminino, 
.respoctlvamente. O mbtlmka ~ um chocalho feito de cabaça, 

tendo no seu interior algumas pedrinhas e 1endo complementado 
com um cabo reco.berto de tnnçado. O talcwa-pu 6 um cobno 
de taquara, fechado numa extremidade e aberto na outra. A 
parte fechada é batida no chio, acompanhando o ritmo da mú
sica e provoca wn som surdo, semelhante ao de bater os pés. 
Os índios do Silveira acrescentaram um cavaquinho a seus ins
trumentos musicais. No canto individual é provável que haja 
acompanhamento de instrumentos e uma vez presenciamos 
uma mulher entoando wn canto de lamento acompanhado 
pelo takwapú. mas nunca tivemos oportunidade de observar 
um homem acompanhar seu canto individual com o mba
raka . 

Quando ocorre canto em grupo. wn dos 
indivíduos é o cantor principal, sempre um homem . Ele faz 
o solo e os outros fazem o coro. 

O canto, individual ou em grupo, verbaliza
do ou rta"o, expressa um conteúdo, que pode ser um lamento 
por uma situação problemática, um agradecimento por uma 
satisfação ou um pedido, sempre endereçado a uma entidade 
sobrenatural, identificada como Nlíande-djara . O canto é a ligação 
dos Guarani com suas deidades. 

A religião tribal, na situação de contato, 
mesmo levando em consideração a manipulação a que nos ref e
rimos, ainda apresenta o seu elemento fundamental que "é 
a atitude valorativa em face da vida terrena com referência 
ao destino do homem ''9 • Esta toma« mais necessária no momen-

9. Schaden, 1962: 107. 

to em que • imposições do contato começam a afetar suu 
experiências em relação ao n1undo, abrindo um hiato entre 
seu ethos e sua visão de mundo. Os Aandeva do Bananal encon
traram na religifo o meio para expressar sua oposiçlo ao ace
lerado processo aculturativo. Os Mbüá exprimem em seus pa
rahey estes mesmos problema. No embate du contradições, 
resultado da ambigilidade em ser e ao mesmo tempo ·deixar de 
ser índio. as explicações sfo colocadas em termos de inade
quação no cumprimento dos preceitos religiosos. Desprotegi
dos , voltam às deidades tribais em busca de auxilio: "~ruw 
Tupf 'akfngwêr. Nhandé-ru kfngwêr. Toma e orê-wê, ba'ê ma
radjuka i na mitfngwe i perokay~a. Pé-djuka i ó kosira oré 
p1. Tendé paseró Tupf. i po e Ko-a· é Tupf." Este é umpamhey 
em que se pede ajuda na caça, já. que estão fracos, pobres, so
f rendo no mato, e que precisam matar qualquer coisa para dar 
de comer âs crianças, à fam11ia (tradução livre). 

Uma série de questões que extrapolam os 
aspectos puramente metodológicos, levaram-nos a concentrar 
a pesquisa nos grupos Mbüá, sem i&t'lorar, é claro, os ~andeva. 
Por esta razão, os dados de visão religiosa dos Guarani, em sua 
maioria. referem-se a este subgrupo. Apesar desta concentra
ção num só grupo, o estudo de Scbaden, acerca da religião gua
rani, ainda reflete a visão religiosa atual. Dentro dos li
mites deste trabalho, com propósito verificar os fatores 
que impedem ou dificultam o exercício religioso, a desorga
nização social, a constante mobilidade de famílias e indivíduos 
de um aldeamento para outro, dificultam, quando não impos
sibilitam, o desenvolvimento de uma vida religio$3 em gru
po• 0 , fazendo prevalecer a "religião individual". E parece
nos que a relativa sedentariedade dos Nandeva possibilitou, 

10. Ver nota 6. 129 
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ao contrário dos Mbüá. a existência do q/lll-gwasu (casa-de

rezas)1 1
. 

Detectamos também entre os Mbüá frequen-
tadores das igrejas protestantes, a idéia de uma bipartição reli
giosa. que baliza seu comportamento ambivaJente; identificam-se 
como .. crentes .. ou como pertencentes à ··relígifo dos crentes". 
Em nenhuma ocasião ouvimo-Jos falar em minha religi6o quando 
se referiam à "crente" ou protestante . Minha religi6o, para os 
Guarani - e agora para os dois subgrupos - é a reJigifo tribal . 

A contradição, então, situa-se ao nível com
portamental e não das expectativas. pois as duas religiões, na 
visão dos indígenas, estão bem compartin1entalizadas, cabendo 
à religião tribal a formação de- urn dos núcleos de persistência 
cultural 1 2

. 

Estes núcleos não apenas retardam o ritmo 
do processo de sincretismo religioso - apesar de ser um pro
cesso histórico que remonta há mais de quatrocentos anos -
como provocam reações anti-aculturativas quando, por exemplo, 
interferem na aplicação de determinadas técnicas medicinais 
que entram em conflito com preceitos ou técnicas de sua reli
gião' 3 . 

11 . Os Guarani atuais referem-se ao oga·gwasu como 
casa-de·reza11 ; Schaden (1962 :33) se refere a esta como ca~ de festas reli-

• 
glOSU. 

1 2. Outro núcleo, como já afirmamos, é o u~ de 
técnicas culturais na confecção de liiCUS artef1.to11. 

13. Aqui, e como veremos a seguir, a diferenciação 
dltli 1nedácina11 ra(.ional e m i'ttica descri tas por Cadogan ( 194 9: 30) ftca 
muito clara. A 1nedicina racional é a que os indígena11 utilizam para a cura 
das enfermidades comunii,; a mística para curar os malefícios, os temores, 
as anáedades. além de oferecer segurança e manter coesão ao grupo étnico 
a que pertencem . Em outras palavras, oferece os remédios para os males 
que estão além dol!i acontel·imentos "naturailli". O pro1.--esso aculturativo 

ccont . pág. ?teguinte) 

-

Ao visitar o cemit~rio guarani 1 4 
, notamos 

que nas sepulturas havia uma vasilha de ifgua, além de alguns 
objetos de uso pessoal do finado. Esta água relaciona~ com 
a concepç!'o dual de "alina" (nhi'ã ou aywy) e "espíiíto" ou 
.. assombraçlo" (angwlr (a) ou angwéri). Estas duas entidades 
diferem em sua qualidade divina ou telúrica: o nhé'6 é .. aquele 
que vem para governar nosso corpo". O angwêr (a) é tradu:zido 
como assombração, ••que anda por aí fazendo malvadeza, inas 
as vezes ajudando" 1 ~. A água, e também os objetos pessoais 

(como o integratório, que estudamos aqui) é o agente de acontecimentos 
que estão um pouco além do comum, para o grupo algo no nível do impon
derável, levando-<> a 11ituações que Siegel et aJü (1954:987) chamun de 
Adaptaç4o Reativa. Este problema foi analisado mais concretunento por 
BorgesPereira, 1974:8-11 eCap. VI (p. 149-72). 

Schaden reclamou. na argüição do uabalho 
original (dissertação de mestrado), de nfo havermos levado adiante a 
análise da religjl'o tribal no processo integratório. Este problema faz parte 
de uma preocupação em outro trabalho em desenvolvimento; naquele 
momento estávamos preorupados com a manipulaçi'o dos mecanismos 
oferecido11 pela sociedade regional para facilitar. ou impedir, o detenvo~ 
vimento do processo. 

14. Existe um cemitério guarani no litoral, locali
zado no aldeamento do Silveira e tivemos notícias da existência de um 
outro no Rio Branco. Nos demais aldeamentos, quando ocorre uma morte, 
o sepultamento é realiT.ado no cemitério público da comunidade mais 

, . 
proxima. 

l 5. Segundo Cadogan (19 51: 206 ). Ang e Angue 
significam a porçio telúrica e grosseira da ahna humana. mas "que en 
nuesuo guarani •cJasico' sipifica ·alma'··. Boudin (1966:26) acrescenta 01 

significados de consciência, sombra. ou o que faz sombra; apresenta, ainda, 
o significado de 'angwir (que ouvimos angwêr (a), entre os Guarani •tuda· 
dos) como vulto, abna, espírito. Aí. talvez, esteja a razio de se chamar o 
angüêra de 'lliugem ou de aaombraç4o, no sentido de .. abna do outro mun· 
do" (ver. a respeito. Galvafo, 1976:64-85 e Glossário, p. 145-9). 131 
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do finado, tem como finalidade impedir que esta entidade 
telúrica saia do cemitério e venha aterrorizar os vivos• 6 . 

Observamos que, após a morte de algu6m, 
sua casa é demolida e reconstruída com formas e posições di
ferentes e que slo colocadas em volta desta e das outras casas 
vasilhas com 4gua. Isto tudo é feito para reforçar u precauções ji 
tomadas no cemitério. Quanto aos objetos, slo colocados aqueles 
que o finado tinha afeição ou ··ciúmes". 

O angwêr {a) tem "vida'' transitória. A sua 
existência corresponde ao período de decomposição do corpo 
a que pertenceu. Quando .. desencanta (decompôs-se) é porque 
se salvou. Aí ele vira santo. protegido de Deus e o espírito (as
so1nbração) desaparece". fosse bom ou mau. O sinal de que o 
.. espírito se desencantou... ..ensinavam os antigos da tribo··. 
era um ··racho na sepultura. feito pela onça, para levar o en
cantando .. • 7 . 

16. Não $6 aterroriza. como tan1bém provoca en
fennidades. Ver. a propósito. Cadogan, 1949 :24 . 

17. "'las informações que obtivemos, os Guarani 
do litoral p1u11ista entendem por "desencantar .. o mesmo que completar a 
decomposição do corpo. · ·~ quando não tem mais nada, só ossos ... <lzem 
os Guarani ; e quando. entio, '"vira um encantado". Assemelh•se à idéia 
de encantado na Amazônia. "como uma força mílfca atribuída aos sobr& 
naturais" . Seres humanos, animais, objetos podem ftcar encantados por 
influência de um _,b.renatural''. (Galvão, op. cit. p. 66, nota 50). "Ha
bitam um 'reino encantado' ... (semelhante à) ... uma cidade. com ruas 
e casas. mas onde tudo brilha como 1e ievesddo de ouro ... alimentam-se 
de uma co~da especial ... e jamais retomam do 'reino' ,. (ld. , p. 66-7). 

Gumercindo, Mbüá da Silveira, certa vez pediu-nos 
uma fotografta (cartão postal) do Dedo de Deus. na Serra dos ôrpos. 
Disse que este acidente geográfico era um encantado e que ninguém havia, 
ainda. ido lá . No encitntado. afirmam . há ouro. Os encantados podem ser 

fcont . pág . .eguinte) 

• 

Nem todos 01 angi'4ra causam prejuízOI 
aos vivos e existem os espíritOI valentes que .. servem para de
fender'' . Atrav6s de rezas, fala-se com eles e recebem ajuda. 
Os espíritos maus somente prejudicam u pessoas, causando
lhes atropelos. chegando a ··encarnar" nelas 1 

•. A afgua serve 
para retê-los. A pessoa ao morrer, dizem, sente muita sede. 
E morre sedenta. F.sta sede é tranferida ao angwlr (a) e, para 
saciá-la ··encosta-se .. 1 ª nos vivos, fazendo-os beber muita água 
e assim enfraquecendo-os até à morte. 

De início julgamos que estu idéias situa
vam-se num nível periférico de comportan1ento, não indo alén1 
da colocaçfo formal dos potes de água para reter os angwêr (a). 

No entanto, wua experiência concreta levou-nos a verificar 
o quanto estes padrões ainda faze1n parte da visão de mundo 
destes índios. Em uma das viagens encontramos o aldeamento 
do Silveira submerso em uma epidemia de gripe. Havia muitas 
pessoas, adultos e crianças. gripadas. Un1a criança já havia mor
rido e uma mulher estava e1n adiantado grau de desidratação. 

(ou foram) pessoas, como nos informa Galvão e também os Guarani, maÍ 
pc:~oas pOliliUidoras de riquezas (ouro). "O jesuíta, que fez rellmpago, foi 
gent~ como índio, que re7.ava muito. nSo fazia mal a ninguém, nio comia 
com1,da com "1ll. nada de porco, nem gordura, nem caça. Só comia pássaros. 
Jesu1ta era avô de índio antigo, muito rico, por proteçf'o de Deus, que deu 
?~ro a ele". Pode ser que isto seja uma sobrevivência da catequese inaciana; 
e interessante notar os elementos de semelhança com os dados coletados 
por Galvã'o (1976) na Amazõnia. 

Quanto à referência acima ••. . . mais nada, só os
sos. . . .. para se transformar em encantado, Cadoaan (1951 : 198) informa 
que ao se alcançar o Aguy/e, estado de perfeiçfo, enfrenta-se uma série de 
ten taç&s; se as vence, alcança o estado de KandlT~ (a • ossos; ndi leu''' . 
manter~e fresco. nf'o apodrecidos). t neste estado de lcandlT~ ou de in
destrutibilidade que se podo insreuar no Paraíso. 

18. Enca""" ou enco1tar slo expresa&s usadas 
como sinônimas, isto é, o espirito que toma posse do corpo de uma pessoa 
e a faz adoecer. Por isto deve ser expulso ( v. Bastide, 1971 : S70 • Léxico) 133 
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Em vista da situação. dirigimo-nos at.S Barra 

do Una i procura de um médico . Encontramos um que reco
mendou antitérmicos e ingestão de muito líquido, em forma 
de limonada, laranjada, suco de maracujá etc., desde que con
tivesse vitamina e. Os antitérmicos foran\ distribuídos e pro· 
vavelmente ingeridos, n1as sem a ingestfo dos líquidos reco

mendados. 
Ao lado da depressão decorrente do estado 

gripal, havia apreensão e temor. aun1entados co1n a prescrição 
n1édica. As mulheres sentavam-se em tomo do fogo. na casa 
da 1nais idosa. e1n silêncio e con1 as cabeças baixas, con10 esti
vessem esperando a n1orte 1 

"" . Não pudemos saber a que atri
bu ía1n a enfennidade se a causas naturais ou não mas o 

temor aun1entava à n1edida em que os sinto1nas coincidiarn co1n 
os males que os angwêr (a} provocavam nas pessoas e que as levam 
à morte : a sede. A desidratação da mulher doente aumentava 
e os seus pedidos de água ta1nbém aumentavam, mas esta lhe 
era negada. Sua fraqueza também aumentava e finalmente ela 
morreu . Não assistimos sua morte, porém na viagem seguinte 
verificamos que sua casa fora demolida e o local abandonado. 

No cemitério havia a sepultura de uma crian

ça que havia morrido recentemente . Nela não havia água ~ nas 
demais - somente nas mais recentes - sim . A explicação para 
a ausência da água onde estava sepultada a criança era a de 
que ela era ainda pequena. A ualma" nhéã ainda nlo havia 

' •tomado" seu corpo, portanto não tinha, ainda o angwêr (a). 
sendo desnecessárias as precauções tomadas quando morre uma 

pessoa adulta. 

19. Fizemos esta viagem acompanhado de nossa 
fama1ia. E esta foi a impresslo que a minha esposa trouxe de quando 
reslizou a primeira visita às mulheres do aldeamento; até aquele momento 
ignorava o que se passava lá. 

• 

A nhi~ (de qualidades divina). após a morto 
de seu possuidor percorre um caminho ( nhi'I - rfllM - o caminho 
da alma) até uma encruzilhada. Aí encontra um '"guarda .. (n"''I. 
rawa). A funçlo deste ''guarda .. ~ indicar o "caminho bom .... 
às almas merecedoras: lcw~tapê f'Orã - aquele é o camJnho 
bom. ~ o Nhtrndi-ru tenonda de kwa-rapé. isto é, o caminho que 
~ leva para junto de Nanderú. "nosso pai... Após percorrer 
este caminho e ingressar na casa de nhande-djara, passari. ainda, 
pelo Korá-rokê pigwa, o "porteiro do céu ... As almas predesti
nadas para o'ramo o'o anh4 adjap~ ou anh4-eta (ou '1nfemo'') 
nfo slo orientadas por nhéã-rawa. e assim se dirigem para o 
anlzã rapé, que é o caminho largo ( tape-gwasu), diferente do 

rapé porá que é estrito r difícil de ser transitado10
. Os Gua

rani explicam que ••quem é extraviado aqui, extravia lá também. 

Ele pega o caminho de anh4, pois esta estrada é melhor, mais 
larga. A pessoa sendo ruim, nfo adianta reza ... " 

A escatologia guarani coincide, em muitos 
pontos, com a protestante, cuja alegoria é mostrada em uma 

gravura denominada •'O Caminho Largo e o F.streito". 
Duglas Teixeira Monteiro11

• em sua análise desta gravura, in
djca a parte inferior como uma área de decisão. ..Localizada 
antes do início dos caminhos da salvaçfo e da perdiçfo, !nela 
nada existe que dificulte o trânsito na direção horizontal -
ou seja - não há nenhuma divisão vertical evidente ... (Numa 
das cenas) ... um homem, aparentemente um pregador, dirige-se 
a pessoas, postando-se ao lado da porta estreita. Uma senhora 

20. Apesar da falta de tnfonnaç&a mais conasten
tes, a infonnação de que o .. ta'/)i porá é ruim pua andar nele" parece indi
car o que Schaden chama de .. cordda de obstáculo1", na qual a alma de't'O 
despender uma boa dose de esperteza e ha~dade (1962: 144 e 196~: 
J 11-112). Ver anexo 16. 

21 . Monteiro, 1975 . Ver anexo 17. 135 
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com uma criança parece atender aos apelos (a mulher esu di~ 
ereta e simplesmente vestida). Um menino, que traz uma cesta 
no braço, olha na direção da porta estreita ... (na outra cena) 
... uma mulher, acompanhada por dois homens, entrando pela 
porta larga. Na porta larga, nos umbrais, lu( duas estátuas que 
representam Vênus e Baco segurando uma faixa onde se lê: 
"bem-vindo' ... "" 2 • Comparando, o pregador indicando às pes-

22. ld.. op. cit.. p . 24 . Segundo Duglu Tet
xd.r• Monleixo, estia pavurll foi US»da no proselitismo de váriu den~ 

n1 i.naç&s religi.O);aS delide ai1 duall pr.Uneiras d~cadai1 dei1te ~culo (p. 21 ). 
Na. con~ep\=ão al\.'&Óri..:a da gravura ocorre a iníluênc ill dos pie tistas ale1n6e1>, 
1na.r~\bt ~la ini;cri"fo nai; parede1> de um ~f ício. onde llie lê : Instituto de 
Diaconi:ras. Eram "irmandadei1 evangélica1> fen1ininu. que congrega~m 
enfernleira11 com funçõei1 reconhecidas pela Igreja como peculiarei1 às 
diaconisas. . . . . . difundiram-5e r-apidamentc, alcançando outroi1 p&Í»és 
(em J 848 chegam aos Estadoi Unidos) ... (pp. 22/ 23). Na gravura mais anti
llll - e em anexo a esle trabalho · há a "marca" vitoriana. Sugestivo desta 
"1narca ... no final do ··.,;aininho largo" . em um dos trecholll mais tenebro
sos. há a pre»ença de um trem . A sugei;tfo deve~e em razio de .. a estrada 
de ferro . . . (haver provo cado) . . . importante111 nlodificações nos costumei; 
popuhlre1>. A1> facilidade111 de deslocamento entfo criadas vieram colocar em 
sério risco a obicrvância religioi;a don1inical." (p. 23) 

"Quanto ai introdução desse documento na iconogra
fia evan~lica no Br.Hil. di:l.-pomos de informações um pouco maiii precisas. 
Do reverendo 8oanerges Ribeiro. obtivemos a indicaçá'o iiegundo a qual os 
primeiro" exemplares teriam !Ilido trazidos ao Brasil prlo Rev. Ricardo 
Mayorga, um padre católico convertido ao protestantii.mo. Tratava-se de 
cópias imprcssa11 em Portugal, já que, entre nós, nfo havia recursos técni
co"' para ci;se tipo de ímpreufo. Ainda sobre este tópico, registra-se a ob5er
vaçfo do Rcv. David Glass, que remete para a primeira década deste século 
a existência da gravura em OOhO país, informando ainda que, até 1953. 
º" direito11 de reprodução ainda pertenciam à editora inglesa antes mencio
nada (Marshall, Morgan & Scott), quando ent6o foram adquirido11 pela 
Livraria Evangélica Ltda. Desde entfo surgiram várias adaptaç&s do origi
nal. editadas no Brasil e em outros paíises da América Latina,. (ld .. /oc. 
cit.J 

sou o ••caminho da salvação" corresponde ao ''auarda" (nhi'I 
rawa) recomendando kwe·tapé porL A porta lup, de fácil 
acesso, coincide com o caminho largo dos Guarani, o anh4 rapi. 
O caminho estreito que sobe até a Jerusalém Celestial, para 08 

Guarani, seria o Nhandé-ru tenonda de kwa rap,. O camb1ho lar· 
go, fmalmente, que tem o seu ~énnino no Fogo Etemo dos 
protestantes, assemelha-se ao anluf etá ("inferno'') dos Guarani. 

O "porteiro ' do céu", o Kora-roké pigwa 

que aparece na escatologia guarani, parece corresponder ao 
.. Sã'o Pedro, porteiro do céu", da alegoria católica. 

As crianças, dif erenten1ente dos adultos, 
1nesmo sem a explicação do .. guarda" sornente pegain o ··ca
n1inho bon1" (rapé porá). 

A existência de dois caminhos reflete a 
<listinça:o que o povo Guarani faz das almas, pelas suas quali
dades : ruim: nhé'ãvai·kwé e boa: nhéã-porã. Schaden13 informa 
da existência de três almas entre os Mbüá: uma ruim e duas 
boas . "A alma ruim e uma das boas produzem representações 
ou manifestações relativas a outras pessoas, que tanto podem 
encontrar-se nas proximidades como a grandes distâncias ... 
... A terceira alma humana, espécie de espírito protetor, incumbe 
a segurança do indivíduo, vigiando"°, por exemplo, quando 
este dorme sozinho na floresta". Bartolome" 4 encontrou entre 
os Apyteré a crença da existência de três almas que se encarnam 
no corpo da criança ao nascer. "Las almas reciben los seguintes 
nombres de acuerdo a su grado de importancia y en éste orden: 
1) Neé Porá (buen habla, linda palabra); 2) ~eé Yoybuy (hablas 
cruzadas,, hablar entre dos) (e) 3) ~eé (la que aguarda buena 
o linda palabra) ...... La primer alma es la representante dei dios, 

23. Schaden, 1962:119. 
24. Bartolome, 1960:65-66. Os Apyterl sf'o uma 

fac\'ão Mbüá do Paraguai, conforme Schaden, 1962:1 l . 137 



138 

es la responsable de todas lu ·cosas buenas • que le hon1bre 

posee. La conducta piadosa, el cwnprimlento de lu normas 
sociales y en general. el mantenimiento de buenas reJaciones 
entre el homhre, sus semejantes y cl universo; se deben a la 

• •• mtsma. 
••t..a segunda alma, el Neé Yoybuy, es el 

depositario de todos los pecados (sic) dei hornbre. por su cuenta 
córren las malas conductas. y es companero dei ~eé Porá a quién 
aco1npa1'1a en sus vuelos noctumos". 

'"La tercer alma, el Neé Rarobá, nunca aban
dona el cuerpo al que pertenece, es la depositaria de la faculdad 
dei habla y aparen.temente, es la que tiene rnás vinculación 
con el hoanbre en el aspecto biológico, quizas seria posíble defi
niria como la parte más cterrenal" de su proptjetario ... 

~ a qualidade boa ou ruim da alma que vai 
determinar o caminho nhéã-rapé ou anhã rapé que deverá tomar 
apbs a morte. Na clara distinção entre ··alma.. nhé ã e ••espí
rito" (angwêr (a)), é este que irá adquirir novas qualidades, além 
daquela de simples asson1bração. Portanto. enquanto urna s6 
nhé a torna-se o veículo de todas as funções vitais de seu possui
~or. o angwêr (il) terá pa~a si funções suplementares. Assim, o 
espírito bom que irá proteger o indivíduo, ''sempre em volta 
dele, ajudando. portegendo ... A alma, por sua vez, assume o 
corpo quando a criança começa a falar e a partir daí .. ela ma
nobra nosso corpo. Nós estamos falandQ, mas é ela que fala .. :' 
Nesta concepção, a energia vital do corpo independe da alma: 
.. nosso corpô é uma máquina. O coração pára, pronto ... " A 

alma se manifesta através da lingµagen1 e do comportamento, 
fundindo-se as duas almas citadas ~r Schaden - uma boa e 
uma ruim - numa só. Agora são qualidades de uma só. A ter
ceira é o que atualmente os índios chamam de "espírito Va
lente,. . 

A atual escatologia Mbüá, portanto, mostra 
traços de crenças cristfs - católica e protestante - redefinidos 
à visão religiosa tribal. Neste conjunto, os jesuítas transformam-ac 
num tamoi !mítico; o caminho que as almas percorrem asseme
lham~e aos caminhos da perdiç!'o e da salvaçlO da escatologia 
protestante e~ finalmente, a dicotomia dantesca do céu e inferno. 

Por outro lado. as concepçOes indígenas foram redefinidas à 
visão ocidental: o bom e o ruim que anteriormente tinham 
u1na conotaçfo de .. forte e fraco, ou benéfico e perigoso•· com
para-se hoje ao nosso maniqueísmo de bom e mau2 5

. 

As técnicas de conversão usadas pelos grupos 
protestantes vêm de encontro aos problemas que a situação 
de contato coloca aos indígenas. X doutrina petencostal en1 sua 
função "de natureza terapêutica... (que) ... enfatiza a idéia de 
'salvação para a alma e o corpo', alcançando o converso a re
denção espiritual e física" 2 6

, responde às expectativas dos 
Guarani. Uma mulher do aldeamento do Itariri, ao ser inda
gada por que era "crente", respondeu ··porque eles passaram 
por aqui e disseram que Jesus vinha nos salvar". Ingressou na 
Igreja, mesmo sem condições de freqüentá-la por razoes de saú
de que impossibilitavam seu deslocamento; seu marido e os 
outros membros do aldeamento eram assíduos aos cultos. Res
postas idênticas recebemos em Boissucanga e em Ubatuba: 
convertiam-se à espera de salvação. No entanto, estes mesmos 
informantes .. conversos'' sempre se referiam à religifo tribal 
como a verdadeira~ a conversão possibilitava poder manipular 
uma situação à qual os fudios se sentiam irnportentes; conver
tidos, diziam que "agora eu não incomodo ninguém, e agora 
ninguém me incomoda". 

25. Ver Schaden, op. cit .• p. 119. 
26. Camargo, 1973:147 e 149. 139 
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()a putores queixavam-se de que os índios 
nl'o 1e prendiam por muito tempo na Igreja. Apesar da menor 
mobilidade dos índios-crentes, os Guarani quando mudam de 
lugar também mudam de Igreja e, freqüentemente, também 
de denominação religiosa. Há casos, ainda, de se pertencer a 
vilrias Igrejas ao mesmo tempo. Isto é possível, pois cada grupo 
protestante é independente e os vários grupos concorrem entre 
si1 7

. Exemplo desta multiparticipaçfo é o tilandeva Bento Sa
muel, que é membro de três Igrejas ao mesmo tempo; todas 
elas realizam cultos em sua casa, na reserva do Bananal, com um 
dia certo para cada denominação. Certo dia Bento enganou-se 
nos dias e horários e fez coincidir a data dos cultos das trés 
Igrejas. Ao notar o engano e sen1 tempo para desmarcar, correu 
ao Posto para pedir ajuda ao chefe para sair da situaçfo emba
raçosa : pretendia esconder-se e que o chefe do Posto justificasse 
aos religiosos que o havia mandado fazer um serviço fora do 
aldeamento. A manipulação da condição de membros de grupos 
religiosos pelos indígenas chega, às vezes, ao hilariante. 

Para Bento é muito importante ser ··crente .. , 
pois assim mantém seu cargo de capitão, contestado por seus 

27. Estes grupos religiosos gozam de uma certa auto
nomia na preparação doutrinária, apesar de serem filiados à uma Igreja de 
um centro maior, via de regra a Capital paulista, ou mesmo o Rio de Janei
ro. Destes centros chegam pastores para pregaç&s junto aos grupos locais, 
nas quais f omecem as linhas mestras de doutrina. Os pastores locais. no 
entanto, formados nos próprios grupos, sem qualquer forma~o teológica, 
reinterpretam estas linhas mestras às suas experiências de vida. Esta diver
gência de interpretação gera vigor à disputa - ou concorrência - entte os gru
pos locais. Os Guarani se aproveitam desta divergência para escapar das 
sanções de suas ni'o fidelidade a wn só grupo. Além disto. eles sfo tolera
dos pela sua qualidade de .. membros diferentes ... isto é, índios. Recebemos 
informações que nio pudemos conferir. de que o fato de existirem índios 
entre os membros de uma destas Igrejas. adquirem o status de missionárias. 

irmlos Joio e Luiza. Co1n a relnstalaçlo do Posto, o novo chefe 
quiz substituí-lo, mas nenhwn outro índio quiz assumir o cargo. 
Bento ficou ou permaneceu por exclusl'o. Sua fama entre os 
vizinhos - e também entre oa índios - era de um costwnaz 
beberrfo. Deixou de beber c··mu bem que bebe escondido .. , 
corrigem seus irmf'os) quando ingressou nestes grupos religiosos. 
Por presdo do grupo, ao se tornar .. crente", teve que corrigir 
seu comportamento, adequando-se aos critérios morais exigidos. 
As seitas protestantes, principalmente as iluministas ou peten
costalistas, prescrevem um código de comportamento moral 
com proibições de vícios e est únulos ã vida correta e produtiva. 
Fabricam, assim, a imagem de uma criatura puritana, muito 
compatível com as idéias capitalistas de vida. Daí a melhor 
aceitação, pelo civilizado, do índio-crente e a sua valorização 
no contexto político manipulado pelo branco. A ··conversão" 
de Bento faz mudar os motivos de sua contestação como líder: 
deixou de ser o beberrfo e passou a ser contestado "por não 
ter culturaº18

• 

O chefe do Posto não se cansava em criticar 
Bento Samuel; achava imoral pertencer a três Igrejas ao mesmo 

28. Nunca vimos Bento embriagado; somente conhe
ciamos sua fama de beberrlo. Aaeditamos que tenha deixado de se embria· 
gar (e nfo de beber) por força do controle das lgreju que se f"lliou e tam
bém dos próprios membros do grupo tribal. Dona Nina, proprietária de 
wn bananal próximo ao aldeamento, comentou que .. o Bento depois que 
virou •crente' tomou jeito". 

Se o fato de se tornu .. crente .. melhorou sua bna
gem, a contestaçi'o continuou, em parte por seus iimf'os que ainda o con
sideravam um beberrf o, em pute peJo chefe do Posto que usava 01 índios 
para nlo convalidar , .. chefia ao grupo. Bento, no entanto, era o .. capi
tj'o nato": era filandeva, da família Samuel, tradicional do Bananal, casado 
com wna índia Aandeva e nunca morou fora do aldeamento, como seu 
irmio Jofo. 141 
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tempo e ter uma quarta, a índia, segundo ele. ''No duro, ele 
~ índio mesmo", dizia. Realmente Bento era índio e manipulava 
sua situaçlo de "crente .. para conseguir austentaçfo política 

para sua liderança. 
Dois dos filhos de Bento eram rezadores 

do ogt1-p1UU da aldeia19
. A casa-de-rezaa3 0 6 um rancho 

de pau-a-pique. sem divisOes, medindo mais ou menos cinco 
metros de frente e dez de fundo. Há somente uma entrada pela 
frente, e no interior, junto à parede dos fundos, há uma cruz. 
Esta cruz tem um trançado no centro de cada braço e outro 
na sua parte inferior. Pendurados, na parede dos fundos, alguns 
mbaraka. takwa-pu e colares. Ao longo das paredes laterais, 
bancos. Ao ingressar no oga-gwasu o rezador recomenda que 
se Jê três voltas frente à cruz. 

O rezador I'landeva é muito arredio. Nas 
vezes que o procuramos para entrevistá-lo, quando a conversa 
se aproximava da religiã'o, mudava de assunto. A oportunidade 
surgiu quando acompanhávamos uma equipe de filmagem e 
assim mesmo foi prejudicado pelo tempo gasto no conven
cimento para que se pudesse filmar um cerimonial religioso. 
Finalmente concordou com a filmagem desde que se pagasse 
um preço, o qual excedia - e em muito - àquele que a equipe 
oferecia. Tudo indica que o preço foi uma forma, por sinal 
inteligente, de impedir que o cerimonial fosse filmado. Nesta 
entrevista, entretanto, duas coisas ficaram patentes: a forte 
influéncia de cultos afro-brasileiros: o rezador se situava como 
pertencente a uma ''linha'', provavelmente de "caboclo", que 
a denominava de "índio guaraniº; havia uma forte reação a 
outras religiões, sempre reafirmando a sua, tribal, como a ver
dadeira. 

29. Ver nota 2 do Capítulo VI. 
30. Ver nota 11 deste Capítulo. 

&ta atitude chamou a aten~lo do pesqui
sador, em maior contato com os Mbwt. que sempre notou wna 
pequena importância dada pelos Randeva aos aspectos religiosos 
- comparados com os MbiW. A causa parece estar contida em 
dois problemas. O primeiro, liga-se a uma reafirmaçfo de condi
ção de índio frente à Fwiai, que sempre considerou os Guarani 
como índios integrados, nfo muito afeitos ao trabalho e mestiços. 
Mas estes, os mestiços, fazem questão de reafirmar suas condi
ções de índios. Joio Gomes, tem pai nacional (João Pernambu
cano) e mãe ~andeva, estando casado com mulher nacional 
(paraibana ). Em carta de 13 de julho de 1971 ao então Presi
dente da Funai, faz uma série de pedidos e reclamações3 1 e 
quatro vezes reafirma suacondição de índio: •· .. . eu sou um lndio 
da Tribu guarany do Posto José de Anchieta ... " , .... .Eu moro 
aqui no Posto José de Anchieta mais 18 famílias, todos Des
cendentes da Tribu Tupi Guarany ... " , .... . Eu (João Gomes) 
(aúá Kiririn Djú) ..... , e " .. . eu (Aúá Kirinrin Djú) Joã'o Gomes . .. " 
Enquanto Joã'o Gomes reafirma sua condiçao de índio como 
homo aeconomicus, Samuel, a reafirma através da religião. 

O segundo problema está relacionado com 
o fato da religião tribal haver se transformado num foco de 
rearticulação social do grupo afetado em seu plano organiza
tório. Neste caso, a religião ganha um caráter anti-aculturativo, 
ou reativo à mudança, operando no plano da recomposiçlo da 
organização social do indígena. As rezas são semanais atraindo 
os índios da reserva, Nandeva e Mbüá; também algumas famí
lias destribalizadas dirigem~ à reserva no dia marcado para 
a sua realização. Mesmo os índios do planalto, quando descem 

31 . Ver anexo 11 . A pedido do signatário, encami
nhamos esta carta à Funai. Dada a sua imponância como documento de 
pesquisa, tiramos uma cópia f otostática. 143 
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a serra para .. cortu material .. , nfo deixam de assistir as rezas 

semanais. 
Em síntese, as atividades religiosas dos Gua-

rani distribuem-se pelu seitas cristls (notadamente protes
tantes) e pela sua própria. F.sta, consideram a "'verdadeira" 
religião, apesar do sincretismo~ aquelas , um dos aneios para 
ingresso e sua aceitação na sociedade regional. 

CAPITULO VI 
VIDA POUrlCA 



No aldeamento do Bananal tá uma separa
ção entre o capitão e o chefe religioso, distinguindo-se perfei
tamente as esferas civil e religiosa; existe harmonia nesta sepa
ração, porque o chefe religioso é filho do capitlo. Provavelmente 
o capitão tenha sido, ou pretendido ser, chefe religioso, em 
face de uma declaração sua de haver ••entregue" o oga-gwasu 
(casa-de-rezas) ao seu filho Samuel. Certa feita perguntei ao 
Samuel: •'vo~ é o Nhandé-ru? .. e sua resposta foi: •• ,, eu sou 
o Nhandé-ru". Bento informa que ••o seu filho é o chefe da igre
ja... As informações dos demais do aldeamento situam-se nos 
.. é o que rem", "é o que toma conta de igreja" e poucas vezes 
usou-se a expressão Mrezador.,. Bento reserva o título de ca- Ã A_? 
cique para sí, englobando num só cargo os de cacique e de ca- ' 1 'f 
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plt6o1 • Quando ae perguntava a a1.-m quem era o !Qanden1, 
a resposta depois de uma heaitaçlo, era .. do rei9'(1Hl)'k.wfl.I). 

Nos outros aldeamentos, o cacique, o capit6o 
e o qu~ reza ldentiflcam-.e numa só pessoa. com exceçf'o no 
de Ubatuba. Neste aldeamento. quando perguntei quem era 
o capit6o, disseram-me que nfo tinham ainda, mas diziam-me 
que o chefe era Marcelino, e foi onde não detectei autoridade 
civil. A idéia de chefe, algumas vezes, era sinônimo de cadque, 
como se referiam ao Marcelino. 

Marceline era, na verdade, um chefe reli· 
gioso; chamavam-no, então, de cacique. No aldeamento do 
Bananàl, o cacique e o capitão eram a mesma pessoa e, nos de
mais, os três cargos estavam englobados num só. 

No Bananal, após a instalação do Posto, o 
cargo de capitão começou a ter o sentido real, isto é, o de wn 
representante do chefe do Posto ou seu intermediário, no seio 
do grupo. Até aí, o significado que se tem dado ao capitão 
é mais de chefe ou cabeça de grupo, do que o ••oficial'' . Daí 
o capitfo ser, também, cacique. 

Em qualquer cargo, separadamente ou fundi
dos num só, prevalece o sentido de hereditariedade. O capi
tão Pedro, cujo pai fora capitão, transferiu o cargo ao seu filho 
Gumercindo, que prepara seu filho para o exercício no futuro. 
O mesmo acontece com o capitão Branco, que afirma ter re
cebido esta incumbência de seu pai e que também prepara seu 
filho para tal. Com os Samuel do Bananal não é diferente. 

Os significados variam de acordo com as 
circunstâncias que o grupo enfrenta, como, por exemplo, dis
tanciamento ou aproximação com a Funai; no Bananal o ,Sig-

1. As expresés chefe, capitf'o, cacique e ' 'rezador" 
onconttam1e sublinhadas para evidenciá-las enquanto discutimos seus 
siinificados. 

nificado foi redefinido ao conceito oficial e nos demais a id6ia 
de capitão fundiu-se • dos outros tipos de lideranças tribais. 
Todos os líderes, para que sejam aceitos como tal, tlm que 
saber rezar~ . E mais: têm que entrar em contato com divinda
des. Marcelino e Gumercindo afirmam que sempre •4vêem•• 
Tupã. Aníbal, apesar de n!'o e)tercer nenhwna liderança fonnal, 
também afuma que .. de vez enquando ~· Tu[JK'. Descreve-o 
dizendo que é .. que nem o fudio, v.estido que nem a gente, 
só que parece que veste um penacho". João, que encontramos 
em uma das visitas que fizemos ao Silveira, queria, naquela 
oportunidade, formar um aldeamento em Parati - · também 
"via" Tupã. Branco, chefe religioso, capitã'o e cacique de lta
riri , afirmava ter contato com as deidades. E Samuel, somente 
chefe religioso, conversava .. com os do alto, de sua linha" 3

• 

Os aldeamentos são constituídos de uma 
fam1lia, que toma-se o seu núcleo e por outras famílias agrega
das. Desta forma. o líder do aldeamento assume as caracterís
ticas de um pater famílias, e a sua autoridade tem um sentido 

1nais patemalístico do que civil sendo acatada enquanto as 
suas qualidades estejam dentro dos parâmetros de aceitabili
dade de seus liderados. Se estas qualidades entram em declínio, 

2. cf. Schaden, 1962:104. Dihiz (1976:64) infonna 
que os Guarani de Araribá na discussão com o chefe do Posto para a esco
lha de um novo capitfo, tinham o seu preferido que, entre outru qualida-
des, era .. rezador ... 

Em 1983 encontramos Samuel, ••rezador .. do Bana
nal, liderando os Mbüá do Silveira; estava emprestando sua liderança de 
"rezador .. no momento em que corriam as aç6es judiciais de manutençfo 
de posse das ten:as d.o aldeamento. V. nota 21 do Cap. llL 

3. A afinnaçl'o de Samuel (197$), ao que tudo 
indica, é resultado da influência de religi<Yes afro-bruileiras. Este Samuel 
é o mesmo que nos referimos na nota anterior. No Capítulo V fazemos 
outru referências a este respeito. 149 
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sua autoridade começa a ser contestada criando-se, entlo, con
dições para o nascimento de wn novo 1 íder. Quando isto acon
tece, este novo 1 {der e seus seguidores abandonam o aldeamento, 
formando outro, ou agregando-se a aldeamentos ~ formados. 
Ou então destribalizam~. como aconteceu com Joio Samuel, 
dentre outros casos, quando o capitfo Bento Samuel começou 
ser contestado em sua liderança4

. Nesta época e durante um 
certo tempo, o aldeamento praticamente se esvaziou ; os Gua
rani que lá permaneceram transferiram suas casas para pontos 
distantes da reserva, isolando-se. O aldeamento do Rio Branco 
desapareceu em decorrência de um conflito entre lideranças. 
Informantes remanescentes deste aldeamento relatam que lá 
havia dois capitães . Branco e Pedro. Onde há .. dois capitão, 
na-o combina", dizem . Branco brigou com o pessoal do Pedro, 
resultando na separação dos dois grupos: a .. trinca" de Pedro 
foi para o Silveira. Esta história foi confirmada pelo então chefe 
do Posto lndígena José de Anchieta, que nfo cansava de ressal
tar as qualidades (boas) de Branco5

. "O Branco fala diferente 
de nós, é gente do Araribá", diziam os Mbüá . O problema da 
diferença étnica, ou subgrupal, deve ter interferido na briga: 
Branco é Nandeva - apesar de casado com uma Mbüá - e Pedro 
Mbüá. Em face do casamento misto de Branco, o problema 

4 . Ver nota 28 do Capítulo V. 
s. a . Schaden, 1962:104: fala das rivalidades e 

intrigas para se ocupar o cargo de capitão e da .. soluçlo dos Mbüá do Rio 
Branco, que admitem vários capitães lado a lado... Pelo que vimos, esta 
soluçf'o coniigurou um conflito em data posterior à realizaçlo da pesquisa 
de Schadcn. 

A mobilidade dos Gl.W'ani .. desmenteº as observa
ções do pesquisador; como aconteceu com Schaden, em que a soluçfo 
se transformou em conflito. a nossa informações de esvaziamento perdeu 
significado, pois em 1983 o aldeamento do Silveira estava novamente 
povoado. Ver nota 2. 

étnico nf'o ~ sentido no aldeamento do ltuiri : suas duas ftlhu 
eram casadas com r;landeva e seu filho com wna Mbwt No 
Silveira tornou-se relevante - wna das causas do esvaziamento 
do aldeamento - quando Gumercindo começou a .. preparar" 

0 filho para mtDllir a liderança ; ele ~ mestiço. As tensões no 
do Bananal sfo de wna outra ordem e o seu foco localiza-se 
exatamente na família Samuel, como ji foi extensamente dis
cutido. 

Não existe uma estrutura de poder entre 
os Guarani que estudamos e sim expectativas de mando, de 
auto ridade, resultantes do contato co1n os nacionais e da absor
ção d,e novas idéias de poder. Estas idéias não representam wn 
" poder político,. e ficam mais no nível da verbalização que da 
ação; traduzem~e em uma atitude de poder. Estas atitudes 
de poder, no entanto, mascaram ocorrências situadas em outras 
esferas, como é o caso de Creuza, por exemplo, ainda adoles
cente e casada com wn homem tido como um dos mais velhos 
do grupo. Alegava haver casado ••porque o cacique mandou", 
n1as completava que na época não havia outro homem. Dizia 
que .. tinha ·nojo' daquele homem'\ mas se sujeitava porque 
havia recebido uma ordem do cacique (informação coletada 
por Darcy M. Cherobirn). Na verdade, por problemas demo
gráficos, nã'o havia "um moço disponível'' que com ela pudesse 
casar. 

Verificamos, até onde pudemos levar nossas 
investigações, que as atitudes .. de mando" sfo, na realidade, 
o consenso de sugestões discutidas em grupo, dos problemas 
do dia-a-dia. A noite, no Silveira, por exemplo, os homens e 
mulheres se rewtia.m em wna conversa onde era discutido tudo 
o que acontecia durante o dia_ Estas rodas de conversa lem
bram as rodadas de chimarrfo, onde a cuia era substituída pelo 
cachimbo. 151 
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No aldeamento de Ubatuba as discussOes 
acontecem em W>lta de Catarina; no ltariri é em volta do Capi

tão Branco. 
Tais reuniões lembram, tam~m. as reuniões 

••em conselho, ... uma espécie de senado infonnal, de funçlo 
consultiva e deliberativa"6

• de caráter muito mais social do que 
institucional. As decisões tomavam~e. então, decisões do grupo, 
isentando-as de qualquer caráter coercitivo. 

A diferença destas reuniões das que Schaden 
nos relata, está na participação das mulheres. Nestas discussões 
do Silveira nã'.o havia pre.cedência dos homens sobre as mulhe
res. Discutiam em pé de igualdade · aliás, uma surpresa para 
o pesquisador. O fato de em Ubatuba. apesar de haver um .. che
fe". as reuniões ter Catarina como centro - uma anciã de gran
de prestígio entre os Mbüá - e em lta:riri Branco centralizá-las, 
indica que o centro das .. conversas" 7 situa,.se em indivíduos 
portadores de certas qualidades pessoais. independentemente 
do sexo. 

As "expedições comerciais". via de regra, 
constituem~e de uma família: marido, mulher e filhos. As de
cisões do homem n.unca são wúlaterais. Qualquer decisão que 
tenha que tomar é precedido de uma conversa - por vezes longa, 
dependendo da importância - com a mulher. Quando um even
tual comprador pechincha o preço da mercadoria, os dois discu
tem entre si sobre a conveniência ou não de mudar o preço. 

No decorrer da pesquisa fomos notando 
um alto grau de participaçf() da mulher nos grupos guarani. 
Um dos parâmetros desta observação, além dos citados acima, 
foi o desaparecimento de uma divisão se.xual de trabalho na 

6. Schaden, op. cit., p. 99. 
7. No sentido de ••grupos de conversa ... 

confecçfo ~°' produtos artesanais. Trançar cord•, fazer 9 
trançado de taquàra e dpó nas peças, montar OI coJarea etc., 
eram feitos por mulheres. Ultimamente encontramos homem 
fuendo estes trabalhos, assim como muJheies fazendo aquele• 
reservados aos homens: ucos e flechas, por exemplo. 

Oa elementos nlo-culturais foram OI maio
res re,.x>ndveis pela mudança nos aspectos de liderança nos 
agrupamentos guarani do litoral. Secundariamente estlo ot 
valores absorvidos da sociedade nacional, fossem estes fonnaia 
QU nl'o. ()s elementos nf'o-culturais relacionam~ com 01 pro
blemas de caiência demográfica, com a mobilidade constante 
de famflias e indivíduos, f•to que os impede a formar quadros 
responúveis pela manutenção de uma organizaçfo política. 
Os valores de chefia fonnais chegaram na estrutura de capita
nato Instituído pelo SPI. agora Funai. Os nfo-fonnais sl'o os 
conceitos de chefia, liderança, hierarquia etc., adquiridos no 
decorrer de seus contatos com a sociedade nacional. 

A cultura guarani nlo perdeu, apesar do 
contato, seu caráter orientador das linhas de conduta de seus 
membros e os valores exógenos sl'o moldados à visl'o de mundo 
guarani. O processo é, naturalmente, djnjnúco no sentido de 
fluxo e refluxo: apresenta-se de forma diversa nos diferentes 
momentos de contato, podendo ocorrer regr~o das fonnas 
interpretativas do valor adquirido. g o caso do capitão. Como 
afinnamos anteriormente, o sentido dado a este cargo é muito 
mais de chefe, dirigente; e permite ao seu detentor, status frente 
à população nacional. Para os índios, a conotação oficial na'o· 
tem importância nenhwna. ESta importincia começa a ser re
conhecida a partir do instante em que se entra em contato com 
o órgão oficial, regredindo à situação -anterior, quando nova
mente dele se distancia. No Bananal, por exemplo, com a desa
tivação do Posto lnd'ígena Jo~ de Anchieta, houve regressão 
da idéia de capitão, que porém foi novamente reativada com 1S3 
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a lnltalaçlo cio Posto de Poruíbe (ambol na me1111a rwrva 
do Bananal). 

Nesta dinfrnica, com a mudança de ponto do 
importlncia do cargo, sua valoraçlo também sofreu modifica
ções. longe da Funai, capitfo e cacique lf'o cargos praticamente 
sinõnimoa. Perto, diferenciam.se. nfo chegando a se tornarem 
antagõnicos. Mas o de .. rezador .. chega a se tomar antagõnico 
à .. situaçlo oficial". O rezador Samuel, do Bananal. afirmou 
que a Funa.i .. nfo tem nada com a religião dos índios ... em 
evidente oposição ao que chamamos de ··situação oficial ... 

No .contato existe uma dicotomia : de um 
lado a interpretação guarani, com suas variaçOes e de outro, 
a interpretação invariável dos nacionais, presa ao conceito de 
chefe da sociedade maior. Nesta interpretação. o capitão é um 
chefe, sem levar em conta a interpretação dos Guarani. Estes, 
por sua vez, estão conscientes da interpretação dos nacionais 

e as usam,!como referência. 

As discussões a respeito da chefia entre 
os Guarani, até onde discorremos. têm um .. sabor" de contra
dição pelas variações citadas, além de demonstrarem uma ambi
valência de comportamento no .. uso·· dos cargos. E é exatamente 
esse .. uso .. que nos leva à compreensão do .. sentido" que estes 

dlo ao cacique e ao capitfo. O primeiro tem um caráter de ele
mento intragrupal ~ o outro ganha sentido nas relações com 
a sociedade nacional e, principalmente, com a Funai. Todos 
aqueles que se intitulam ··capitão" tiveram algum contato com o 
órgão oficial. Desta fonna, o status de j capitlo dentro do grupo 
~ o de ·'intermed~rio" com o mwido de fora, uma situação 
quase sempre mascarada uma vez que cacique e capitão alo a 
mesma pessoa e o capitlo em geral é cacique. A autoridade 
moral deste ~ uma "coloração .. especial 4 autoridade "oficial" 
do capitão. 

O poder político noa pupoa nlo-ocidentail 
costuma ser enfocado a partir de modelos pol íttcoa ocidentail, 
na basa da relaçlo ~trlca dominaçlo - auboidinaçio. Ba
landier1 ressalta as desigualdades encontradu nas "f ormu ele
mentares de estratiftcaçlo social ... , u naturais e u primdrlaJ. 
As primeiras sfo fundadas nas diferenciações de sexo e idade 
e as outras, definidas pelo parentesco e pela descend~ncia. Diz, 
citando L. Hursch - que ••todo governo, todo soberano,~. em 
diversos graus ...... ao mesmo tempo depositário da força física 

coercitiva e sacerdote de um culto de forças" (p. 95). Desta 
forma, a repressão política seria a mantenedora da ordem. Po
rém, o que caracteriza. por outro lado. os grupos tribais de 
culturas ditas de Floresta Tropical é. na opinião de Clastres, 
"a falta de estratificaça-o social e de autoridade de poder que 
se deve reter como traço pertinente da organização política 
da maioria das sociedades indígenas ... (e que) .. .a propriedade 
mais notável do chefe indígena consiste na ausência quase com
pleta de autoridade"9

. Os traços distintivos do chefe consis
tiam em ton1á-lo: "fazedor de paz"; generoso com seus bens; 
bo.m orador• 0 • Esses traços assemelham-6e às condições de 
chefia dos Guarani estudados, acrescentando-se ainda. o "conhe
cimento do sobrenatural", isto~. saber rezar e ter contato ( .. ver") 
suas deidades, a base da liderança guarani 1 1 

. 

1. BalandW, 1969:93-9,. 
9. Clutres, 1978:22. 
10. ld., cp. ctt .• p. 23. 
11 . Ver, a respeito, Queiroz, 1973:42. 155 
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CAPITULO VII 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Pretendemos, nestas consideraç&s finais, 
sistematizar os &UWltos abordados anterior1nente, uma vez 
que no decorrer da exposiçlo, cada ass\Ulto foi focalizado nos 
capítulos correspondentes de fonna específica. Nesta avaliaçlo 
final procuraremos estabelecer os nexos entre os diversos as
suntos e retorou alguns pontos referentes ao processo do inte
gração. 

As linhas mestras do trabalho a.sentaram-te 
nas atividades econõmicas e religiosas, fornecedoras dos ca
nais pelos quais OI ÚldiOS ingressam na estrutura econõmica 
regional. Os demais elementos analisados complementam a 
compreenslo de como os lnd fgenas situam'6e perante uma rea
lidade, aqui estudada, segmento da sociedade nacional, ou se
ja, a sociedade regional. ~este segmento que demograftcamen-

l t 
' .. , 
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te envolve os Guarani do litoral e se apresenta como uma frente 
d~ exparulo, com características urbano-industriais, e como 
tal, esta 4 analisada sob múhiplas penpectivas, atuais e histó
ricas. A frente emuldura o quadro du injunçOes que os Gua
rani sofrem em situação de contato e. se considerarmos o lapso 
histórico que entremeia o trabalho realii.ado por Schaden e 
a nossa pesquisa. esta ;frente em sua expansão tirou os indí
genas de um relativo isolamento levando-os ao completo en
volvimento pela população regional . 

Os Guarani estão, de um lado. esmagados 
pelo envolvimento demográfico que agrava seus problemas 
depopulacionais e organizatórios; toma-os, ainda, carentes dos 
meios para proverem sua subsistência co1n maior independên
cia da sociedade regional . De outro lado. enfrentam uma série 
de barreiras étnicas por parte dos nacionais. Para fazer frente 
a estes problemas os indígenas utilizam-se de mecanismos que, 
ao mesmo tempo e paradoxalmente, slo levados a acionar .. con
tra-mecanismos" destinados a preservar a sua integridade e 
identidade étnicas. O acionamento destes mecanismos e "con
tra-mecanismos", objeto das contradições evidenciadas no pro
cesso de integração, se de uma parte possibilita-Os a encontrar 
as .. brechas" que permitem sua sobrevivência como grupo, 
de outra parte sujeita o grupo .. a uma incrível ginástica socio
lógica a fim de remendarem a todo momento o seu sistema 
social". nas palavras de Laraia &Da Matta1

• 

Estas contradições, fator e resultado do 
fluxo e refluxo das relações determinadas pelo processo inte
gratório, levaram-nos a concentrar o trabalho em dois aspectos 
re!evantes, que sejam as acima àtadas atividades econõmicas 
e r~ligiosas. As primeiras traze1n em seu bojo as contradições 

1. Lania& DaMatta.1967 :21 . 

do processo, pois slo. ao mesmo tempo, integradoras A estru
tura económica regional e preservadoras do patrlmOnio cultural. 
Em outras palavras: num primeiro momento oe indfgeiw se 
provéem dos meios de sobrevivéncia, com a comercializaçlo de 
seus produtos artesanais: como comerciantes ingressun nu 
.. brechas" que se abrem na estrutura económica regional. Nwn 
segundo momento, os produtos artesanais agem como elementos 
preservadores. pois utilizam técnicas culturais na fabricaçlo 
das peças. Portanto, naquele primeiro momento o indígena 
é o artesão ou o produtor de mn bem de comércio, para logo 
em seguida. em função do rótulo denunciador de uma origem 
ind fgena, este mesmo artesão neste mesmo comércio. tomar-se 
o indivíduo diferenciado. sujeito a uma série de discrinúna
ções oriundas do mundo axiológico regional. 

Joio Baptista Borges Pereira2 ao tecer con
siderações sobre as ligações entre o homem negro e a sua cul-: 
tura, faz distinção entre esses dois planos em tennos de •·negro-

t " " t " E A há · agen e e negro- ema ..sse utor mostra que grande acei-
tação da cultura negra pela sociedade brasileira sem que essa 
.. aceitação de elementos culturais signifiquem, necessariamente, 
a aceitação de elemento hwnano a eles identificado". bto é, 
a sociedade aceita a cultura (negro-tema) mas repudia ou ignora 
o homem étnico a ela identificado (o negro agente). 

Parece-nos que o mesmo se pode aplicar em 
relação aos Guarani. Percebe-se, a partir da vislo dos nacio
nais, a e~tência dessa dupla conceptualização: "índio-agente'' 
e "índio-tema". Assim, há um mercado apreciador e consu
midor de peças com marca indígena. Mas a peça, apesar de 
valorizada como expressão de uma faceta do complexo cult\lral 

2. Borp;s Pereb, 1971 :6. 161 
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brasileiro, por parte de múlttplo1 segmentos da sociedade na
cional, nt'o implica na valorizaçlo do arteslo. 

No universo interpretativo do nacional, 
o .. índio-agente'• - indivíduo concreto - cede lugar ao "índio
tema", que ~ ao mesmo tempo símbolo da cultura e um ser 
humano idealizado. Como conseqüência, o índio concreto, 
negativamente estereotipado - cachaceiro, preguiçoso etc. -
fica em segundo plano. 

Para ser levado em consideração como "ín
dio-agente'". um dos recursos usados pelo indígena é o ingresso 
em religiões ou igrejas protestantes. Com uma dupla vantagem: 
além de ser considerado como indivíduo, também encontra 
recursos axiológicos para tomar sua imagem mais aceitável 
ao nacional e assim compatibilizar o seu comportamento com 
o idealizado pela sociedade capitalista que apenas consome 
o seu produto cultural, isto é, apenas o incorpora como "índio
tema". O ingresso nas igrejas cria duas categorias de índios : 

.. índio-crente" e .. índio-católico" . Esta conceituação apesar 
de ser uma adjetivação religiosa, na realidade é exclusivamente 
comportamental e que, por pressões dos grupos religiosos, le
va-os a uma refonnulaçfo de comportamento para serem acei
tos entre seus vizinhos regionais. Tomar-se "crente", então, sig
nifica pautar o comportamento extra-tribal dentro dos padrões 
moralmente sancionados pela sociedade regional. Permanecer 
.. católico,. é o mesmo que ficar à margem destes padrões, sob 
a discriminaçf"o axiológica regional. A nosso ver, situam.se aqui 
todos os problemas que provocam os fluxos e refluxos do pro
cesso integrativo. 

Além destes, outros elementos interferem, 
como ingredientes também importantes, na trama de relações 
índios-civilizados. A sociedade indígena, mais "fraca", envol
vida pela sociedade maior e receptora de todas as pressões, 
sejam elas demográficas, econômicas, políticas, sociais ou cul-

turais, enfrenta situações que a obriga, freqüentemente, a se 
redifuúr em vários planos. As pressões exógena encontram 
wna contrapartida endógena, de preservação cultural. No caso 
Guarani - sem caráter de precedência. porque todos os upectos 
sob pressão ou causadores de pressão, sfo de uma importância 
equivalente, a depopulaçfo3 é uma du variáveis que primeiro 
deverá ser considerada. Os aldeamentos. sempre com pequeno 
contingente demográfico, obrigam os indígenas a exercitar 
primeiro uma verdadeira "ginástica de sobrevivência" e, depois, 
wna ··ginástica sociológica" para remendar seu sistema social, 
de que nos falam Laraia &. Da Matta. Retornando às coloca
ções de Antonio Cândido, os índios procuram primeiro prover-se 
do .. mínimo vital". para em seguida preocupar-se com o "mí
nimo social"4

. 

Os .. remendos" ao sistema social serf o apli
cados, então, num tecido social já acentuadamente esgarçado. 
Constantemente as movimentações e os pequenos contingentes 
demográficos interferem em certas ordenações estruturais lcomo 
a falta de equilíbrio da estrutura de sexo . O caso de Creusa é 
significativo. Casou~ com um velho "porque o cacique mandou" 
e " tinha nojo" do marido. O que deu ensejo à aceitaçfo deste 
casamento foi a falta de um moço, portanto uma aliança que 
resulta de um desequilíbrio na faixa etária1casadoura; a "ordem" 
do cacique nada mais é que uma racionalizaçfo de um proble
ma de natureza demográfica. Estes casamentos, entre pessoas 
de idade muito distanciadas, podem provocar crises, como a 
estória de Bonifácio que ausentou-se do Silveira após uma briga 
com Arizinho, que "roubou" sua jovem esposa Laura. Não 

3. Depopulação, aqui, não tem o sentido waetatl
vo. mas migratório, considerando-se as movimentaçGes entre um aldea
mento e outro. 

4. 1971 :27. 163' 
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só os homens velhos casam com moças; u circunstâncias obri
gam homens jovens a casar com mulheres vellw: lede estava 
casado com Poraidju e Alcebíades com lwa, ambas duas vezes 
mais velhas que seus maridos, para ficar só em dois exemplos. 

A falta de parceiros matrimoniais nf'o tem 
provocado o aumento do número de casamentos mistos, como 
seria de esperar. Isto se deve, como já salientamos anteriormen
te. às barreiras que o grupo indígena - os Mbüá, principalmen
te - oferece à miscigenação com a população branca. Os Mbüá 
procuram resolver esta situação buscando seus pares em outros 
aldeamentos, como nos do Paraná. Os Nandeva, sem contato 
com os outros grupos do interior do Estado de São Paulo, rea
lizam casamentos mistos com os nacionais. 

Os grupos de pequenos contingentes popu
lacionais correm o perigo de entrar em colapso, de um lado 
por falta de pares e de outro pelas sanções ao casamento mis
to ~ além disso, existe a possibilidade de todo o grupo formar 
uma só fam ilia, caso permaneça no padrão de casamentos en
dogamicos5 . Mas, por enquanto e entre os Mbüá, este colapso 
fica no nível das hipóteses, se bem que outros grupos já pas
saram por ele, como os .. arranjos poliândricos". que Laraia6 

encontrou entre os Suruí. O que observamos, todavia, foi uma 
certa instabilidade dos casais, principalmente como citamos 
acima, quando há uma sensível diferença de idade entre marido 
e mulher. 

Em outro nível, a estrutura interna da cul
tura guarani nf'o permite que nas relações com a sociedade 
nacional, os papéis interculturais exceda os poucos e suficien
tes para manter abertos os canais pelos quais flui o processo 
de integração, enquanto necessários para suas sobrevivências 

5. Ver anexo 18. 
6. 1967:193-196. 

vital e social. F.stes canais, de certa forma instáveis porque de
pendentes de uma manipulação que logo após poder' estar em 
desuso, enquanto !condiçlo, nfo conduzem o grupo à integraçlo. 
Portanto, os Guarani , como grupo, permanecem à margem 
da sociedade nacional, procurando preservar e manipular "tra
dições tribais verdadeiras ou hipotéticas,... (assim como uma) 
... solidariedade grupal e a smtentaçfo da auto-imagem étnica., 7 ; 

como indivíduos, fluem e refluem para e da sociedade nacio
nal, para no retomo se resguardarem sob o que resta de organi
zação tribal. O ingresso nas "brechas" da estrutura regional 
se dá nos momentos em que se travestem de comerciantes de 
produtos artesanais. 

Os indivíduos que desenvolvem os papéis 
interculturais adquirem a condição de ·~ndivíduos condutores", 
portadores de elementos causadores de mudanças exógenas, 
cuja aceitabilidade, ou não, dependerá de uma predisposição 
do grupo, amarrada à rigidez do corpus cultural voltado à manu
tenção de seu status quo culturalª. 

Apesar do depauperamento demográfico e 
de um processo aculturativo centenário, o grupo guarani per
manece culturalmente diferenciado e etnicamente identifi
cado, sem que ainda tenha chegado ao hipotético colapso demo
gráfico ou em vias de desaparecimento físico pela miscigena
ção. Mantém - e funcionando - um corpo de regr~ orientado
r~ de comportamento de seus membros, reprimindo casamentos 
mistos, por parte dos Mbüá ou revitalizando uma religião que 
permita congregá-los num movimento contra-aculturativo, em 
busca de um pretérito tribal do lado dos ~andeva. Nfo se ob
serva, também, um decréscimo da natalidade ou um aumento 
da mortalidade, perigo que os levaria à extinção biológica. Tudo 

7. Ribeiro, 1970:227. 
8. Cf. Baldus, 1937:306ss 165 
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) 

isto ' o que caracteriza o momento atual de um processo hia
tódco QUO colocou os Guarani e os civilii.ados numa mesma 
trama de relações conjuntivas. 

Em resumo, preocupamo-nos com o estudo 
de uma lituaçlo de contato no momento em que ~ enformada 
por uma nova frente de expansão da sociedade nacional, que 
pelo seu dinamismo deverá ter prosseguimento, colocando, em 
outras f ase1 históricas, novos elementos nas relações entre estes 
povos etnicamente diferenciados. 

CAPl'rULO VIII 
ANEXOS 
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ANOS 

1836 
1854 
1874 
1886 
1900 
1920 
1934 
1940 
1950 
1960 
1970 

ANEXO l 
a) RELAÇÃO DE HABrfANTIS DO ESTADO 
DE SÃO ;AULO E DO LITORAL 

POPULAÇÃO DO POPULAÇÃO DO UTOkAL 
ESTADO 

DE SÃO PAULO TOTAL <"> 
284.312 33.236 11,6 
417.149 43.347 10,3 
837.354 52.98S 6,3 

1.221.380 64.149 5,2 
2.279.608 117.840 5,1 
4.S92.188 189.•08 4,1 
6.433.237 2Sl.668 3,9 
7 .180.316 293.211 3,9 
9.134 ... 23 386.379 4,2 

12.974.699 560.720 4,3 
17.958.693 846.667 4,7 

Fontea : MOJlor, 1965 : 142(até1960) 
IBGE (1970) 

Ili) PAltTICB'AÇÃO DA '°'1JLAÇÃO DO UTOllAL NO 
10TAL DA POPULAÇÃO DO EST~ DE SÃO PAULO 

1116 ··~· ll7• 1166 1900 1920 193' 1940 19'0 1960 1970 

Fontes : IBGE 0970), Müller. 1965: 142 (àlf 1960) 169 
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MUNICIPIOS 

Praia Grande ... . . . . 
GuaruJ'. . . . . . . . . . 
ltanha~ . .... ... . 
Perulbe. . . . . . . . .. 
Cubatlo . . . . . .... 
Mon1asuã ..... . .. 
São Vicente . . . . . .. 
Pedro de Toledo ..... 
Santos . . . . . . . . . . 

Baixada Santlsta . . .. . 

ANEX04a 
BAIXADA SANTISTA: INCREMENTO PO
PULACIONAL E DE DOMIOUOS 
Dadoa de 1960 e 1970 

POPULAÇÃO DOMIOLIOS 

1960 1970 1970 

165,6 • -- - ----
208.9 132,6 226,S 

10.7 132,6 373,S 
• 106.4 152,4 ---

121,6 103,6 110.0 
92,2 98,6 899,9 

119,7 70,3 152.1 
- 1.S 36,0 83.6 
37,0 31,8 100.7 

73.S 88.9 238,0 

Fonte : Dados preliminares do Recenseamento de 1 970 - 1 BGE 
(•) Praia Grande foi desmembrada de Sio Vicente no período intercen· 
sitário 1961 /70. Sua área compreende o distrito de Solemar e parte do 
município de Sio Vicente. Quando da publicaçfo dos dados de 1970. 
o IBGE forneceu a população do atual município da Praia Grande, em 
1960; 0 município de Peruibe foJ criado no período Jntercensitárto 1951/ 
60. 

DISTRITOS DE 

GuaruJ'. . . . . . . . . . . . 
Vicente de Carvalho . . . 

Munic. de GuuuJ' . . . . . 

-
DISTRITOS DE 

ANEX04a. 
POPULAÇÃO DI! GUARUJÃ E D• VICEN'll 
DI CARVALHO 
1960- 1970 

POPULAÇÃO INCllEMl!.NTO 
fOPULAQO-
NAL 

1960 1970 " 
ll.709 ~.474 171,3 
28.011 60.432 115.l 

40.790 94.906 132.7 

Fonte:IBGE 

ANEX04c 
DOMIOl.IOS URBANOS DE GUAllUJÁ 1 
DE VICENTE DE CARVALHO 
1960 - 1970 

DOMldiJOS INCREMENTO 
DOS DOMJd-
LIOS 

. 
1960 1970 " 

Guaiujá. . . . . . . . . . . . 2.689 6.61S 146,0 
Vicente de Carvalho . . . . S.592 11.636 108,0 

Munlc. de Guaru.f' . . . . . 1.281 11.251 120,4 

Fonte:IBGE 173 
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ANEXO 5a 
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DO "LITORAL SUL", SE· 
GUNOO SUA LOCALIZAÇÃO 
- 1970 -

MUNlOPIOS TOTAL URBANA RURAL 

Total % Total " Total " 
Praia Grande . . . . . . . . 20.177 100 ,0 20.144 99,8 33 0,2 

São Vicente . . . . . . . . 117 .846 100 ,0 117 .282 99,5 56-4 o,s 
Santos . . . . . . . . • . . 350-293 100,0 3'48 .087 99,3 2.206 0,7 
G . , 

~l'\lJ~ . . . . . . ' . . . . 9".816 100,0 91.238 96,2 3.578 3,8 
Mongaguá . . . . . . . . . 5 .293 100,0 4 .727 89,4 566 10,6 
Peruibe . . . . . . . .... 7 .073 100,0 6.170 87 ,2 903 12,8 
ltanhaém. . . . . . . ... 14 .798 100,0 12.546 '84',7 2.256 IS ,3 
Cu batão . . . . .. .. .. 51.155 100,0 37 .3'49 73,0 13.806 21,D 
1 ta.rlri . . . . . . . . . . ' . 7.434 100,0 2.573 34',6 '4.861 6S,4 
Pedro de Toledo. . . . . . 6.131 100,0 l .8'45 30,0 '4 .286 70,0 

Baixada SantistL . •.. . 675.016 100 ,0 641 .961 95,1 33.055 4,9 

Fonte: IBGE. Censo de 1970 
( •) População urbana + população suburbana 
OBSERVAÇÃO : A expressão "litoral sul", ontre aspu, no cabe

çalho, deve-se às várias definições aptesentadas no texto do uabllho. Aqui, coneaponde i Micr~Pllf'° • 

MUNICil>IOS 

Praia Glande . . . . . . . . 
São V'icente . . . . . . . . 
Santos . . . . . . . . . . . 
G ,, 

UU'UJ8. . • . . . , • . • . 

Mongaguá ... .....• 
1 tanhaém . . . . . . . . . . 
hrllil:>e . . . . . . . . . . . 
Cubltão ... .... . .. 
l tarlri . . . . . . . . . . . . 
Pedro de Toledo ... .. • 

Baixada Santista. . .... 

-....., 
e.A 

~ 

ANEXO Sb 
DISTRIBUIÇÃO DOS DOMICIUOS DO .. UTORAL SUL .. . SE· 
GUNDO SUA LOCALIZAÇÃO 
- 1970 -

TOTAL URBANA RURAL 

Total % Total % Total " 
4'.195 100,0 4.778 95,3 17 0,4 

25.738 100,0 25 .590 99,4 14'8 0,6 
78 .582 100,0 77 .995 99,2 581 0,8 
18.932 100,0 18 .251 96,4 681 3,6 

1.264' 100,00 1.139 90,l 125 9,9 
3.145 100,0 2.733 86,8 412 13,2 
1.S4 l 100 ,0 1.332 86,5 209 13,5 

10.516 100,0 7 .718 73,4 2.798 26,6 
l .4'SS 100,0 496 34,l 959 65,9 
1.290 100,0 361 27 ,9 929 72,J 

147 .258 100,0 140.393 9S,3 6.865 4 ,7 

Fonte: 1 BGE. c.enso de 1970 
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PROCEDlNCIA 

Minas Gerais 
Bahia 
Sfo Paulo 

Puan' 
Serllpe 
Ala1oas 
Rio Gran<je do Norte 
Ceam 
Guanabara 

ANEX06 
PROCEDfNOA DOS EMPREGADOS DA 
PAZENDA DO AREADO - ltadd (SP) -
OJ-03-72 
(107 empreploe =- 100,0%) 

NÚMERO OE " 
EMPREGADOS 

73 69,0 

16 14,8 

8 7,4 

3 2.8 
3 2,8 
1 o.a 
l 0.8 
1 0.8 
l 0,8 

Total 107 100,0 

Fonte : Dr. Albino RodJisue!' de Freitas . Prea. 
do Slnd. dos Plantadoies do Banana do ltarlrl (SP). 

A.NEXO 7 
ALDEAMENTO DI! rrARUU 

ALDEAMENTO de ITARIRI 
,, A o • lt 
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ANEXOS 
COPIA DO BOLETIM ADMINISTRATIVO 
N9 4 7 DA f UNAI 

··erasília - O 1-ago-72 - Ano V 
BA-4 7 - pf g. O 1 - Parte II - Pres. da Fundação 
Atos do Presidente 
EXTINGUE E CRIA POSTO INDIGENA - Portada nQ 48/N, 
de 27 /7 /72 e considerando as limitadas condições existentes 
para a instalaçfo do PI ltariri e a necessidade da FUNAI prestar 
assistência aos índios Guarani (M 'Buá e Nandeva, do litoral 
paulista) 

1 - Fica extinto, no ámbito da 4il DR, o PI ltariri , locali
zado na Serra do Itariri (Itatins), município de ltariri, Estado 

de São Paulo~ 
li - Em conseqüência, é criado o PI Peru1be, situado também 

no litoral paulista, na atual aldeia José de Anchieta, município 
de Peruíbe, Estado de São Paulo, nas coordenadas aproximadas 
de 46º58'W e 24º12'S." 

OBSERVAÇÕES: 

l . O Posto Indígena ltariri dever-se-ia chamar Posto Indígena 
Carvalho Pinto; este nome consta na planta e em outros 
papéis em poder do capitão Branco. 

A portaria extingue um Posto lnd ígena 
antes que viesse a funcionar~ também não se refere a dois 
lotes de propriedade da FUNAI, ou da sua alienação (ex
pressão jurídica de Direito Público, quando trata da ces
sã'o de um bem público, móvel ou imóvel) que, segundo 
os funcionários do órgão, seria o procedimento normal. 
Estes lotes ficam distantes de onde se pretendia construir 
o Posto. 

2. A aldeia José de Anchieta é o próprio aldeamento do 
Bananal, e nome do PI extinto na década de sessenta. 

ANEX09 
ÁREA - INDaGENA PERllBE 
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ANEXO ll 
ALDEAMENTO DO SIL VElllA 
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ANEXO 13 
•'AUTORIZAÇÃO .. 

Autorizo ao senhor -Capitt'o Pedro dos 
Santos, Murubichaba lssu Ariano, a residir em terreno de minha 
propriedade, denominada Fazenda... (ilegível) ... , localizada 
no Município de São Sebastião, no vizinho Estado de São Paulo, 
podendo nas mesmas terras serem localizados, a morada de 
sua tribo (Tribo Guarani). 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 1961 
Catão Nogueira dos Santos" 

OBSERVAÇÃO 

l. Cópia de documento em poder do capitão Gumcrcindo. 

2. O Sr . Ciltão , signatário da autoriução, é o procurador dos herdeiros 
da fam11ia Nogueira dos Santos, e reside no Rio de Janeiro . O represen-

tante da fam 11ia em São Paulo é o Coronel reformado da PoJída Mili
tar paulista Homero Nogueira dos Santos. 

3. O capitão Gumercindo porta este docun1ento como mllis um ieconh~ 
cin1ento de sua lideran~; pari& a fam 11ia é um comprovante de que 
não abandonou as terras. 

4 . Alé1n deste documento, Gumcrcindo tem em seu poder outros três : 
:.i) um co1n data de 23 de outubro de 1968, assinado pelo então Presi
dente da fUNAI , Sr. José de Queiroz Campos, que o reconhece como 
"01efe da Aldeia do Silveira'·; b) u1n outro. com a mes1na data, é um 
memorandum assinado pela Sra. Eunice Alves Cuiry Soromine. Repr~ 
sentante do Departamento de Assistênl.ia ao Índào, solicit.uldo ao 
chcte do Posto Anchieta a prestação de assi11tênci1t iaos aldelildos do 
Silveira. O interessante é que este docun1ento, i.o invé~ de ser enca1ni
nhado i.o destinatário. é guardildo pelo portador; e ) um terceiro docu
n1ento levlil a assinatur:. do Prof. Fausto Ribeiro de Barros. Preslden te 
da Sociedade Geográfica Brasileira - e com dattt mais ..ntip, qtie os 
dia funlili - que reconh~ a chefia do Gt1111ercindo. 

ANEXO 14 
ALDl!AMF.NTO DE UBATUBA 
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ANt:X() IS 
SISTEMA DE PARENTf.S<-'O MB0Á-GUA· 
RANI 

A tem1inologia aqui apresentada 41 a 
mais usual. mas nfo unânime. MoBr é xe-tuti. n1as algun1as 
vezes referen1-se a ele como xé-ruwl. Referem-se ao Br Klgumas 
vezes como xéruwy. outras vezes como kéwi. MoSi aparece. 
nas informações, como xé-adjaisé e como xé-s ;· í. 

Parece estar havendo unia mudança 
de u1n sistema bifurcado colateral para um linear na primeira 
geração ascendente de EGO. Na geração de E(;O. con10 já co-
1nenta1nos. a tem1inologia é havaiana . 
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