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RESUMO

A pesquisa que deu origem à presente monografia constituiu-se na etnografia de um grupo 
Guarani  Nhandeva  localizado  ao  norte  do  estado  do  Paraná,  com  especial  atenção  às 
mulheres.  O  estudo  voltou-se  para  a  análise,  através  das  diferentes  tarefas  atribuídas  às 
mulheres  e  aos  homens,  de  suas  dinâmicas  de  relacionamento,  principalmente  conjugal, 
objetivando  captar  as  principais  preocupações  nas  falas  das  mulheres  a  respeito  destas 
questões. Verificou-se que o feminino e o masculino vão sendo informados aos diferentes 
sexos  desde  a  infância,  sendo  construídos  através  das  relações  de  parentesco.  A relação 
marital permite que algumas tarefas sejam compartilhadas, como no cuidado dos filhos e nas 
diversas práticas de lazer. As mulheres, a respeito de suas relações conjugais, demonstraram 
agência  e  capacidade  de  decisão,  porém sem o  intuito  de  sobreporem-se  aos  maridos.  A 
relação de casal está  implicada em uma simetria entre homem e mulher,  pois  existe uma 
relação complementar na realização das tarefas cotidianas, configurando um quadro onde as 
diferentes atribuições não são consideradas hierárquicas. No entanto, ao passo que a qualidade 
harmônica  da  divisão  de  tarefas  e  das  relações  entre  casais  foi  identificada,  isto  não  se 
mostrou de forma absoluta.  Ou seja,  ambos estão inseridos em uma configuração onde o 
conflito também faz parte do cotidiano, sendo que ele funciona de forma a fazer com que as 
pessoas questionem e problematizem atribuições, atitudes e relacionamentos. O conflito, bem 
como a harmonia, é um estado cotidiano da dinâmica social.

Palavras-chave: Etnologia indígena, divisão sexual de tarefas, relações de casal, harmonia, 
conflito.

ABSTRACT
The research that led to this thesis consisted in the ethnography of a Guarani Nhandeva group 
located to the north of Paraná state, with particular attention to women . The study turned to 
the analysis, through the various tasks assigned to women and men, the dynamics of their 
relationship, especially marriage, aiming to capture the main concerns in the speech of women 
on these issues. It was found that male and female are being informed of the different sexes 



from childhood ,  being  constructed  through relations  of  kinship.  The  marital  relationship 
allows some tasks to be shared, as in the care of children and the various leisure practices. 
Women, about their marital relationships, demonstrated agency and ability to make decisions, 
but  without  the  intention  of  overlap  husbands.  The  couple  relationship  is  implicated  in 
symmetry  between  man  and  woman,  because  there  is  a  complementary  relationship  in 
performing  everyday  tasks,  setting  a  framework  where  different  assignments  are  not 
considered hierarchical.  However,  while the harmonic quality of the division of tasks and 
relations between couples was identified, it was not absolute. I other words, both are set in a 
configuration where the conflict is also part of everyday life, he manages to cause people to 
question and problematize attributions, attitudes and relationships. The conflict as well as the 
harmony is an everyday state of social dynamic.

Key-words: ethnology; sexual division of labor, couple relationships, harmony, conflict.
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INTRODUÇÃO

Esta monografia é o resultado de pesquisa etnográfica realizada na Terra Indígena (TI) 

São Jerônimo, localizada ao norte do estado do Paraná, entre os meses de abril e novembro de 

2013, contabilizando cerca de 20 dias  em campo.  Inicialmente optei  por lançar  um olhar 

abrangente  sobre  o  campo  para  posteriormente  refletir  sobre  os  possíveis  recortes.  Neste 

quadro, que se formou tanto por minha forma específica de inserção em campo quanto através 

dos interesses dos sujeitos dele, a temática das relações de casal mostrou-se propícia como 

recorte etnográfico. Esta pesquisa também foi mais específica e espontaneamente direcionada 

para uma delimitação de gênero – sendo as mulheres as interlocutoras principais – e para um 

recorte  étnico  –  ressaltada  a  etnia  Guarani-Nhandeva  (dado  que  São  Jerônimo  possui  a 

especificidade de uma TI com três etnias: Guarani, Kaingang e Xetá).

Minha inserção em campo foi possibilitada pelo trabalho de meu companheiro na TI 

na implementação de um projeto de compensação pelos impactos da construção da Usina 

Hidrelétrica Mauá, no rio Tibagi. Este contexto será mais bem explicado ao longo do presente 

estudo. Para esta apresentação inicial basta compreender que minha inserção derivou desta 

ponte. Sendo que a partir do consentimento do cacique Guarani a pesquisa teve início em 

abril, mês de festas relativas à comemoração do Dia do Índio.

A empresa responsável pela implantação deste projeto de compensação, em parceria 

com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), promovem cursos requisitados 

pelos  indígenas  relativos  a  atividades  agropecuárias.  Na  TI  São  Jerônimo  estes  cursos 

aconteceram  em  2013  em  média  uma  vez  por  mês,  com  alternância  entre  cursos  mais 

requisitados pelos homens e aqueles mais requisitados pelas mulheres. E é neste contexto que 

ocorreu minha aproximação com as mulheres da reserva.1

Nestes cursos, principalmente de culinária,  participavam cerca de quinze mulheres, 

número  máximo  permitido  pelo  SENAR.  Neste  contexto  de  reunião  de  mulheres  as 

observações iniciais revelaram a recorrência de alusões, no sentido de referências indiretas e 

brincadeiras jocosas, a situações, palavras e atitudes que remetiam à sexualidade. De modo 

que, por este motivo, havia decidido inicialmente aprofundar-me na temática da sexualidade. 

No  entanto,  por  mais  que  as  ideias  relativas  à  sexualidade  fossem  introduzidas  com 

frequência, em outras situações, onde as mulheres não estavam reunidas, o tema revelava-se 

1

1

 Termo pelo qual  os  próprios moradores designam a Terra  Indígena e  que também será 
adotado aqui como seu sinônimo.
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comprometido. Ou seja, as brincadeiras relativas à sexualidade apareciam menos. Ainda que 

esta dificuldade possa também ser considerada um dado de campo, com o passar do tempo e o 

amadurecimento  da  pesquisa  etnográfica,  as  relações  de  casal apareciam  nas  falas  das 

mulheres com uma certa independência de contexto, em comparação com a temática inicial. 

Fato que motivou esta mudança de foco, pois minha presença em campo não se restringiu ao 

acompanhamento ou participação nos cursos.

Os dados de campo pertinentes ao presente estudo foram colhidos, portanto,  como 

mencionado acima, em contexto de cursos (como de artesanato, culinária, horta e etc.) com 

predominância de participação feminina; em festividades (comemorações do Dia do Índio e 

outras) e em momentos cotidianos, (como visitas a algumas casas em dias corriqueiros). De 

modo geral, e nestes contextos, o levantamento etnográfico aconteceu na interação com as 

mulheres, primordialmente com aquelas que se consideram da etnia Guarani. Veremos mais à 

frente a complexidade desta escolha e algumas informações a respeito da configuração das 

relações interétnicas do local.   

Comecei o contato quando ainda tentava enunciar quais os temas pertinentes para os 

Guarani da Terra Indígena, de forma a verificar algo que dissesse respeito a um grupo étnico 

coeso  e  uniforme.  E  um dos  muitos  aprendizados  nesta  experiência  foi  que  o  campo  é 

imprevisível,  complexo e  emaranhado.  As  indevidas  idealizações  e  pressupostos  caem ao 

chão, e a concretude da observação etnográfica faz emergirem as pessoas e suas relações entre 

si - em situações e momentos diversos - com claridade e profundidade devidas. 

Aos poucos, a inserção nos grupos de mulheres era como eu estava me conduzindo e 

sendo conduzida. A breve convivência com as mulheres neste período de tempo permitiu um 

estímulo recíproco de curiosidade, através de uma afinidade pelo fato de sermos mulheres e 

estarmos dispostas a interagir. Trocando experiências e compartilhando momentos, pôde-se 

construir uma etnografia onde as mulheres são protagonistas. No entanto, sem o intuito de 

colocar esta relação “entre mulheres” de forma demasiado simplificada e, reconhecendo que 

ao mesmo tempo somos mulheres muito diferentes, entendo este fato como uma espécie de 

cumplicidade feminina relativa a assuntos tratados pelas mulheres de forma mais exclusiva 

(em relação aos homens): como o cuidado com a casa, a educação dos filhos, experiências de 

gestação  e  parto,  entre  outros.  Fora  este  esforço  para  pô-la  em  termos  racionalmente 

traduzíveis,  basta  compreender  que  esta  espécie  de  cumplicidade  feminina  foi  condição 

indispensável para a realização da pesquisa.

As relações de casal serão aqui abordadas primordialmente através dos relatos das 

mulheres sobre suas vidas, sobre suas percepções a respeito de temas relacionados, bem como 
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através de comportamentos e conversas informais que contribuíram informando formas de 

apreensão  dos  relacionamentos  com  o  sexo  oposto.  A  partir  disto,  aspectos  como  a 

configuração  atual  da  TI,  percepções  a  respeito  do  que  é  ser  índio,  discursos  sobre  as 

diferenças dentre o índio do passado e o índio do presente, sobre diferenças étnicas e políticas, 

etc.,  serão integrantes da abordagem. Pois durante a realização da pesquisa estas questões 

apareciam e  geravam reflexões  da  parte  das  mulheres, na  tentativa  de  explicar  o  tempo 

presente.

Como mencionado, a pesquisa focada nas mulheres não foi uma escolha preliminar, 

ela se deu conforme a configuração da minha inserção e conforme a fluidez espontânea das 

próprias relações internas na TI. Veremos que este foco derivou de uma diferença de rotina 

entre  homens  e  mulheres.  Homens  permanecem  mais  entre  homens  e  mulheres  entre 

mulheres. A divisão de papéis tem no gênero variável fundamental. Os homens geralmente 

ocupam  as  posições  de  cacique  e  lideranças,  dirigem  os  veículos  oficiais  da  TI,  são 

responsáveis pelo trabalho e administração dos insumos e produções agrícolas e também por 

demandas que exijam força braçal (como na produção e construção de estruturas), entre outras 

atividades. As mulheres permanecem mais em casa, no cuidado da casa e dos filhos. Quando 

ausentes, contam com a colaboração das avós de seus filhos. Algumas trabalham fora da TI 

(como  empregadas  domésticas)  ou  no  próprio  local  -  na  escola  principalmente  -  como 

cozinheiras, faxineiras, professoras e etc. Com frequência visitam as vizinhas, que geralmente 

são parentes, sentam-se à varanda e conversam sobre o cotidiano. Sendo assim, visto esta 

diferença  de  rotina,  principalmente  no  que  diz  respeito  às  mulheres  estarem  mais 

frequentemente em casa e parecerem apreciar visitas de outras mulheres, as conversas com 

elas foram muito mais frequentes do que com os homens. Ou seja, devido às formas com que 

minha inserção em campo aconteceu e, obviamente também devido ao todo da organização 

social da reserva, resultou que a proximidade maior e intimidade deram-se somente com as 

mulheres.

Com toda  certeza  a  relação  de  casal  segundo as  mulheres  Guarani  apresenta  uma 

infinitude de construções próprias a cada mulher, no entanto, esta prática (a relação conjugal) 

tem imbricações que dizem respeito a modos de viver e pensar socialmente. E é esta forma de 

viver, vista sobre o prisma da relação de casal, que se pretende tornar inteligível. Colocar à 

mostra  outra  forma  de  vivência  dos  relacionamentos  e  outras  apreensões  do  que  eles 

signifiquem, inevitavelmente trás  a  tona comparações  com nossas  próprias  experiências  e 

elaborações  sociais  de  relacionamento  amoroso.  “Nossas”,  apreendendo  as  sociedades 

ocidentais  nas  quais  o  conceito  de  amor  romântico  surgiu  e  vigora  até  os  dias  de  hoje 
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acompanhado dos demais ideais românticos, ligados ao subjetivismo do amor, das emoções, 

do sentimentalismo e etc.

No sistema de pensamento apreendido entre as mulheres Guarani podem não fazer 

sentido  práticas,  ideias  e  ideais  a  respeito  do  relacionamento  conjugal  das  brancas.  Por 

exemplo,  a  noção de casamento  observada  na reserva  é  mobilizada  através  de  interações 

sociais que não acionam sentimentalismo e idealismo amoroso necessariamente, mas se firma 

muito nos acontecimentos práticos do envolvimento de uma mulher e de um homem: como a 

gravidez. As reflexões de Thomar Grgor (1985) sobre os Mehinaku do Brasil central apontam 

que, para esta etnia a ideia de amor romântico é absurda. O autor relata que para os mais 

jovens que entendem um pouco de português, as músicas de branco que tocam na rádio são 

ridículas, pois passam a ideia de que os homens ficam bobos pelas mulheres. E, entre este 

grupo, embora todo amor romântico seja suspeito, romance entre esposos beira o mau gosto, 

pois marido e mulher deveriam respeitar um ao outro e então permanecer cada um em seu 

canto. Segundo Gregor, cada um representa um conjunto de sogros para os quais o outro deve 

trabalho, presentes e consideração.

A gravidez entre  os Guarani  de São Jerônimo gera frequentemente a união de um 

casal, no sentido de que aqueles anteriormente considerados somente pesco um do outro (um 

rolo, um envolvimento sem compromisso), passam a residir juntos e serem esposo e esposa. 

Casar  sem  a  gravidez  da  mulher  ou  sem  ter  filhos  é  uma  prática  menos  verificada. 

Maternidade e paternidade se confundem muitas vezes com casamento e vice versa. Também 

o  nascimento  do  primeiro  filho  é  um  marco  essencial  entre  os  Araweté,  estudados  por 

Eduardo Viveiros de Castro (1986), no sentido de estar relacionado com o bem viver de um 

casal. Segundo o autor, para os Araweté ter filhos é um valor essencial, os casais preocupam-

se em criá-los em um ambiente conjugal e psicológico estável. No entanto,  a chegada do 

primeiro filho se dá em uma configuração em que os pais da criança já estavam casados antes 

de seu nascimento, sendo que assim o primeiro filho é considerado sobretudo importante por 

estabilizar a união conjugal, que antes disso é considerada tempestuosa.

As mulheres demonstraram que são muito brincalhonas com os temas que envolvem 

casamento, festas, ciúmes, e etc. Os homens, em certos momentos, também demonstraram 

humor em relação a estes temas, no entanto, pouco pude presenciar. Basta até aqui ter em 

mente que falar sobre o relacionamento conjugal, de várias formas, como em brincadeiras, é 

recorrente entre  as mulheres de São Jerônimo,  e deste modo se justifica a pertinência do 

assunto para a análise antropológica pretendida.
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Como o contato, mesmo com as mulheres, não pôde se dar de forma contínua, sem 

grandes intervalos de tempo, e  também por este  contato ser recente,  por tê-las conhecido 

somente  um  pouco  antes  do  início  da  pesquisa,  a  densidade  da  etnografia  realizada 

corresponde a esta realidade de parco conhecimento de suas verdades e confidências.

Campo e abordagem metodológica

O campo da  presente  monografia,  em seu  desenrolar,  mostrou  que não  é  possível 

observar de forma efetiva o grupo objeto do estudo a partir de uma temática elencada pelo 

pesquisador, de antemão, como principal. Pois o principal - se for possível manifestar deste 

jeito - neste caso seria somente aquilo que o pesquisador considera desta maneira. Pois as 

questões pertinentes às pessoas, pensando em termos da configuração social e cosmológica 

especial dos grupos, se desvelam espontaneamente (não implicando em tarefa menos árdua de 

pesquisa)  quanto  antes  o  pesquisador  estiver  livre  de  seus  pressupostos  sobre  o  grupo 

estudado.

Conforme  a  vivência,  o  contexto,  a  prática,  as  situações  e  ordenamentos  reais  do 

cotidiano do  campo,  o  pântano  do  todo emaranhado,  que  se  dá  à  vista  em um primeiro 

momento - confuso, grande demais - vai concretizando pequenos terrenos firmes, tanto pelo 

lado interno da condição do grupo quanto pela formação de interesse do pesquisador, o que 

cria um suporte para uma entrada consistente em campo. Possibilitando a partir de então que 

através da consistência da experiência “em pequena escala”, obtida de um pequeno espaço de 

terreno firme, se apreenda não o conjunto mais elementar ou mais profundo da vida Guarani 

Nhandeva de São Jerônimo, mas que se apreenda com bases sólidas - na medida do possível - 

como se configura aquele âmbito social especificamente, que faz parte e é também o geral.

Neste sentido, o campo e também os meus interesses, apontaram para as mulheres que 

se declaram Guarani da Terra Indígena São Jerônimo. Visto que a inserção em campo em 

situações  onde estas mulheres  estavam presentes e  aparentemente “abertas” para a  minha 

intromissão, consolidou aos poucos o foco em suas formas de expressão.

Para este estudo, decidimos por preservar minimamente a identidade dos informantes 

de forma a não revelar seus nomes e substituí-los por nomes fictícios. Dado que este trabalho 

trata,  principalmente em sua terceira  parte sobre as relações de casal,  sobre questões  que 

dizem respeito à intimidade e reflexões pessoais dos sujeitos sobre si e sobre outras pessoas, o 

mais adequado pareceu utilizar tal convenção.
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A etnografia de toda a experiência na TI, junto do estudo da história já escrita sobre ela 

e sobre a relação entre o Estado e os indígenas no Paraná, bem como o levantamento de dados 

relativos à população, território e etc., e a leitura de bibliografia relativa à etnologia indígena: 

sobre os Guarani e sobre a temática da relação de casal, formaram a base para as reflexões 

apresentadas neste trabalho.

Como a língua portuguesa nacional é extremamente difundida na aldeia, a língua não 

foi um empecilho para a comunicação. Muitas mulheres relataram que sabem um pouco ou 

nada da língua Guarani. Dizem elas que os mais velhos falam bem a língua. Mas mesmo estes 

indígenas  que  falam  bem  a  linguagem (como  chamam  as  línguas  indígenas),  falam  o 

português fluentemente. Assim, as visitas à cidade e a interação com os brancos não são um 

problema com relação à língua. Também os nomes e sobrenomes registrados das pessoas são 

nomes ocidentais iguais aos dos brancos.

Neste estudo buscou-se ressaltar aspectos que possam fazer sentido entre os Guarani 

Nhandeva de São Jerônimo, que possam ser condizentes com a forma de viver e de pensar que 

se  desdobra  dia-a-dia,  afastada  de  uma  abordagem  pautada  em  literatura  demasiado 

ultrapassada  teoricamente.  De  modo  que  a  pesquisa  entra  em contato  com as  relações  e 

concepções indígenas centradas na visão das mulheres que também as constituem. De modo a 

fazer uma experimentação pautada nas reflexões da etnologia, mas sem apelo ao “tradicional” 

ou “autêntico” para avaliação do que era e não é mais, ou o que é na acepção de contextos 

etnográficos  longínquos  espacial  e/ou  temporalmente,  forjando  comparações  indevidas.  A 

pesquisa visa aprofundar o conhecimento sobre eventos contemporâneos da vida dos Guarani-

Nhandeva  de  São  Jerônimo,  através  do  ‘mundo’ das  mulheres.  Pretende-se  fazer  algo 

semelhante à noção de mundo vivido, categoria analítica adotada por Peter Gow (2001), usada 

para sinalizar a postura de análise em que se tem como foco a etnografia de como vive o 

grupo estudado, ao invés de priorizar ideias preconcebidas que preconizam a forma a qual 

aquele grupo deveria tomar.

A reserva e a cidade

A reserva localiza-se muito próxima à cidade, forma pela qual os indígenas se referem 

ao município de São Jerônimo da Serra. Este, localizado há 90 quilômetros de distância de 

Londrina, possui menos de 12 mil habitantes.2 Tanto a cidade quanto a TI fazem parte de uma 

2

 

 Segundo o censo de 2010 realizado pelo IBGE.
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região  onde os  grandes  plantios  de cana,  milho,  soja  e  trigo  e  o  cultivo  de  árvores  para 

exploração em escala comercial, como Pinheiro-Americano (Pinus) e eucalipto (Eucalyptus) 

fazem parte da paisagem local. No entanto, é necessário ressaltar que esta localidade, em 

comparação com os municípios ao seu redor, no nordeste do estado, ainda apresenta formas 

diferentes de organização agrícola, possibilitadas pela presença de assentamentos, vilas rurais 

e pequenos agricultores.

FIGURA 1 – Vista parcial da cidade para a Terra Indígena São Jerônimo

FONT

E: Spenassatto (2013)

Na ilustração observam-se as casas e ruas de São Jerônimo da Serra e, num plano mais 

distante  percebem-se  as  estradas  de  chão que  servem de  marcos  para  localizar  a  TI  São 

Jerônimo. No alto, percebe-se uma área sem mata, de terra escura, que corresponde às roças 

coletivas Kaingang e Guarani. E, como último plano, uma grande área de cultivo de Pinheiro-

Americano não pertencente à TI.

São Jerônimo da Serra encontra-se em uma altitude de 976 metros acima do nível do 

mar3,  possibilitando  em  muitos  locais  uma  ampla  visão  do  horizonte.  A localidade  fica 

3

3

 Segundo dados do IPARDES.
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próxima à área de transição do segundo para o terceiro planalto paranaense. Costuma-se dizer 

localmente “aqui estamos nas nuvens”, uma brincadeira referente aos constantes nevoeiros 

que se concentram ali, como demonstra a ilustração.

Pode-se naturalmente circular do ‘centro’ da aldeia ao centro da cidade a pé, contando 

que se seja jovem e com disposição - pois para os mais idosos é uma caminhada cansativa. 

São, mais ou menos, dois quilômetros de distância até o centro urbano da cidade. O qual os 

moradores  da  reserva  frequentam  constantemente:  fazem  compras,  procuram  os  órgãos 

municipais, como prefeitura, fórum e etc., alguns frequentam por motivo de trabalho, também 

para a visita a parentes que ali residem, e assim por diante.

FIGURA 2 – Estrada de acesso da reserva à cidade e marco territorial

FONT

E: Spenassatto (2013)

Inserção em campo

Muitas  aldeias  do  norte  do  Paraná  comemoram  o  dia  do  índio  em  abril,  que 

oficialmente é declarado no dia 19. Na Terra Indígena São Jerônimo as comemorações foram 
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uma  semana  após  esta  data.  No  entanto,  foi  somente  o  “lado”  Kaingang da  aldeia  que 

promoveu a festa. O “lado” Guarani preferiu realizar a sua festa no mês de julho para poder 

organizar uma muito grande, e de fato foi muito grande.

Apesar de serem as mulheres Guarani o foco desta pesquisa, minha primeira visita a 

campo se deu através do momento em que foi realizada a festa do “lado” Kaingang. Mas isto 

não quer dizer que os Guarani deixaram de estar  presentes,  eles estavam tanto nos bailes 

quanto no grande churrasco. Até esse momento a divisão dos “lados” políticos não estava 

muito clara em minha cabeça e não conseguia diferenciar quais pessoas faziam parte de um 

grupo de autoridade Kaingang e outro Guarani e o que significava em termos práticos esta 

divisão. Veremos alguns elementos dela ao longo do trabalho.

Em São Jerônimo, tive contato mais efetivo com uma mulher Guarani em março de 

2013, quando permaneci brevemente durante o curso de culinária de derivados de mandioca. 

Curso que marcava o início deste tipo de atividades na TI. Somente as mulheres participavam. 

Elas já haviam recebido os ensinamentos do curso e estavam preparando um grande almoço, 

onde colocavam seus aprendizados na prática, quando cheguei. Este almoço seria servido para 

as  participantes,  a  instrutora  e  mais  vários  homens  da  aldeia  que  provavelmente  haviam 

ajudado de alguma forma durante o curso.

FIGURA 3 – Curso de Produção Artesanal de Alimentos (básico em mandioca)
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FONT

E: Spenassatto (2013)

Maria do Carmo, uma das mulheres com quem eu teria mais afinidade na reserva, e 

também a responsável indígena pela coordenação destes cursos no local,  me recebeu com 

muita alegria. Ela me disse isso e também demonstrou ficar contente com a minha visita. Esta 

visita, apesar do almoço que me foi também oferecido, ocorreu brevemente, mas o suficiente 

para perceber, tempos depois, principalmente através da amizade com Maria do Carmo, que 

seria com os Guarani da reserva que eu teria mais contato naquele momento.

De  um diálogo  de  subjetividades  que  seria  possível  através  de  uma cumplicidade 

feminina (por razões já mencionadas) e da interação mutuamente motivada para trocarmos 

experiências como esposas e mulheres, nasceu a disposição, durante as visitas espaçadas à TI, 

para que eu me concentrasse em ouvir mais as histórias que estavam sendo contadas pelas 

mulheres.  Histórias  de  suas  vidas  familiares  e  em comunidade,  e  de  seu cotidiano como 

mulheres que lhes conferia atribuições específicas em relação à ordenação social.

Assim como o tema apareceu para mim, fui também atrás dele. As questões ligadas à 

corporalidade, em especial aquelas que diziam respeito a prescrições positivas e negativas 

envolvendo o parto, as teorias sobre concepção e nascimento, que faziam e fazem parte de 

meu interesse, foram sensibilizando meu olhar para o universo e preocupações femininas. De 
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forma que os encontros e conversas com as mulheres puderam dar vazão a este ímpeto através 

de suas experiências enquanto tais e como membros de um grupo Guarani.

Para começar a realizar a pesquisa pedi permissão ao cacique Guarani Cleber, que se 

satisfez em saber apenas que eu gostaria de conversar com as pessoas da aldeia sobre suas 

vidas, seu cotidiano, para a realização de um trabalho para a universidade. Este momento 

talvez tenha sido aquele que já dava indícios de que a conversa com os homens não seria fácil, 

pela abstenção do cacique em requerer mais explicações sobre a pesquisa. Obviamente a falta 

de contato mais intenso era uma questão. No entanto, minha inserção específica em campo 

talvez seja elemento chave para esta configuração.  

No  que  tange  à  aproximação  seguindo  um  viés  de  gênero,  obras  da  literatura 

etnológica já atestaram para este inevitável caminho: a aproximação mais aprofundada do 

autor/a  com as  pessoas  de  seu  campo  conforme  o  seu  sexo.  (GREGOR,  1985,  MELLO, 

2006). Dentre as mulheres, não houve uma faixa etária muito específica com a qual fosse mais 

fluido o diálogo ou da qual obtive mais informações. A abertura pessoal de mulheres em 

diferentes  faixas  etárias  (dentro  do  “mundo  adulto”)  foi  característica  antecedente  aos 

diálogos travados. Há de se ressalvar, no entanto, que as mulheres mais velhas foram muito 

receptivas a minha presença e indagações, contando com prazer suas histórias. Já com relação 

às moças e às crianças o contato foi menos intenso, principalmente porque o contato foi mais 

selado através dos cursos onde participavam mulheres entre a minha faixa etária para mais 

velhas (entre 20 e 60 anos).

Por ser este o modo pelo qual me inseri na aldeia e por ser através das mulheres que 

pude conhecer o modo de vida dos Guarani de São Jerônimo, a pesquisa baseou-se em objetos 

outros  que  aqueles  amplamente  estudados  por  pesquisadores  homens,  como  processos 

políticos, poder, lideranças, rituais, xamanismo. Temas que frequentemente têm nos homens 

seus principais protagonistas. Justamente por ser através das mulheres que os dados foram 

colhidos, e por serem elas as protagonistas do estudo, dimensões menos abordadas como foco 

das pesquisas, como a perspectiva feminina sobre a sexualidade, sobre questões relativas à 

gravidez e à relação conjugal e as inúmeras correlações destas perspectivas, que este estudo 

justifica-se como pertinente. É a partir do dia-a-dia destas mulheres, seus afazeres domésticos, 

o cuidado e criação dos filhos, os hábitos, conhecimentos, relações de amizade, divertimentos 

e sofrimentos e a forma de relação com seus esposos, que se constituem as questões deste 

estudo.
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CAPÍTULO I

História e atualidade da Terra Indígena São Jerônimo

Neste capítulo faremos uma apresentação contextual, para além do que já foi colocado 

na introdução deste trabalho, no sentido de informar o leitor em alguns aspectos da história 

local  relacionada  com  a  atual  ocupação  deste  território  do  Paraná  por  diversos  grupos 

indígenas, com foco especial no modo como os Guarani Nhandeva foram considerados na 

literatura histórica desta localidade.

Em  seguida  abordaremos  aspectos  gerais  da  TI  hoje,  sobre  sua  população,  sua 

configuração espacial, e demais elementos que caracterizam o ambiente de sociabilidade e 

condições gerais desta Terra Indígena.

1.1 HISTÓRICO DA REGIÃO

O histórico da colonização ibérica da região que hoje se denomina Paraná, em seu 

início passou pelo contato com indígenas de pelo menos três etnias, sendo elas os Guarani, no 

litoral e no planalto; os Kaingang nos “sertões” de Guarapuava e do Tibagi; e os Xokleng, ao 

sul do Rio Negro (PIRES, 1975, p.8). O processo de contato e relacionamento com os brancos 

foi marcado por um grande etnocídio destas populações, escravidão e ocupação de áreas de 

trânsito imemoráveis destes povos.

Nestes processos de contato, segundo Maria Lígia Moura Pires (1975), os indígenas 

remanescentes  dos  ocupantes  primordiais  destas  áreas  foram  sendo  apresentados  a  uma 
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condição de confinamento em quantidades de terras delimitadas, sendo através das reduções 

jesuíticas ou através de aldeamentos. Possibilitando desta maneira que ocorressem relações 

intertribais particulares na configuração mais geral de relações interétnicas em território do 

atual Paraná.4

No caso paranaense, como será visto adiante, principalmente as relações intertribais 

entre Guarani e Kaingang foram resultado do processo de expansão da sociedade nacional. As 

frentes pioneiras, segundo Pires, foram empurrando os grupos tribais para territórios cada vez 

menores e restritos onde grupos diferentes compartilhavam o espaço, sendo que a fuga da 

difusão  do branco que  invadia  suas  localidades,  na maioria  das  vezes,  era  um ponto em 

comum. 

 A partir  do início do período colonial  o território onde hoje se situa o Estado do 

Paraná foi alvo de investidas das Coroas Ibéricas. Na região litorânea paranaense, explorada 

pela Coroa Portuguesa, habitavam os Tupiniquim, e também na baía de Paranaguá viviam os 

Carijó (Guarani) entre 1550 e 1560. Por outro lado, de acordo com o Tratado de Tordesilhas o 

território interiorano do atual Paraná pertencia à Coroa Espanhola e as proximidades do rio 

Paraná e de seus afluentes foram inicialmente ocupadas por esta Coroa. Através das investidas 

de  exploradores  ibéricos  os  territórios  do  litoral  e  dos  planaltos  interioranos  foram 

gradualmente desbravados. Os relatos destes aventureiros atestam a presença de indígenas das 

etnias Kaingang, Xokleng e Guarani nestes territórios.

A  Coroa  Espanhola  buscou  viabilizar  a  colonização  da  região  através  da 

implementação  das  Missões  Jesuíticas.  No  território  oeste  próximo  à  bacia  do  rio 

Paranapanema foram fundadas as reduções de N. Sra. de Loreto e San Inácio em 1610 pela 

Companhia  de  Jesus.  No  rio  Tibagi  -  região  de  interesse  da  presente  pesquisa  -  foram 

fundadas quatro missões: San Francisco Xavier (1622), San José (1625), Encarnación (1625) 

e San Miguel (1626). Por volta de 1630 começaram as incursões de destruição das reduções 

pelos  grupos  de  bandeirantes  paulistas,  dispersando um contingente  de  cerca  de  200 mil 

índios  envolvidos  nestas  reduções.  Como  consequência  deste  contexto,  houve  drástica 

redução da população Guarani nesta região. Então os Kaingang e outras etnias, segundo Lucio 

Tadeu Mota (2005), foram se tornando os indígenas predominantes nestes territórios.

4

4

 Maria Lígia Pires (1975) faz a distinção de relações intertribais como restritas às relações 
entre as etnias indígenas e  relações interétnicas como concernentes às relações de grupos 
tribais  e  brancos.  Salvo  enquanto  estivermos  remetendo  a  Pires,  no  restante  do  estudo 
usaremos  relações  interétnicas  para  todas  as  relações  entre  etnias  diferentes,  seja  entre 
indígenas e brancos, seja entre indígenas.
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No período colonial intensificou-se a ocupação luso-brasileira nas áreas interioranas 

do  atual  Paraná.  Partindo  do  município  de  Castro,  no  Segundo  Planalto  Paranaense,  as 

investidas  para a  região Norte  seguiram o fluxo do rio  Tibagi.  O processo de avanço da 

fronteira de colonização, no entanto, encontrava dificuldades na presença de grupos indígenas 

-  particularmente  grupos  da  etnia  Kaingang  -  que  ocupavam  estes  territórios.  Neles  os 

Kaingang  do  vale  do  rio  Tibagi  desde  o  século  XVII  estiveram  em  conflito  com  os 

colonizadores  brancos.  Sob  o  jugo  dos  bandeirantes,  indígenas  foram  submetidos, 

aprisionados e levados para São Paulo. 

Segundo Mota, no século XVIII houve a descoberta de minas de diamantes em Pedras 

Brancas, atual município de Tibagi e no final deste século houve a instalação de fazendas de 

gado em campos próximos ao vale. Também no início do século XIX, a exploração do vale do 

rio  Tibagi  por aventureiros a  mando de fazendeiros,  buscava  diamantes e implantação de 

fazendas.  Ao longo do século  XIX,  já  no período do Império do Brasil,  foram fundados 

aldeamentos indígenas nas margens do rio Tibagi com vistas à civilização e à catequização 

dos grupos indígenas. 

Na década de 1850 foi fundado o aldeamento São Pedro de Alcântara em frente à 

Colônia Militar do Jataí.5 Este aldeamento inicialmente abrigava grupos Guarani-Kaiowá, que 

migraram  do  Mato  Grosso.  Pouco  depois  passou  a  abrigar  também  indígenas  da  etnia 

Kaingang que habitavam suas aldeias ao sul  da sede do aldeamento.  Além destes grupos 

indígenas, a partir do final da década de 1860 se aldearam em São Pedro de Alcântara grupos 

descritos na documentação do período como guaranis, os quais atualmente são denominados 

como Guarani-Nãndeva. Voltaremos a eles em seguida.

Neste  contexto  do  século  XIX,  Barão  de  Antonia  -  antes  do  título,  João  da  Silva 

Machado - rico negociante de gado nos Campos Gerais e influente nos negócios do Império, 

tinha  sob  seu  comando  o  sertanista  João  Francisco  Lopes  e  o  mapista  John  Elliot.  Os 

expedicionários avistaram, na década de 1840, dois descampados aos quais fazia parte uma 

ampla vegetação densa. A um deles denominaram-no São Jerônimo, em homenagem ao santo 

daquele dia. Ao outro descampado chamaram-no Campo Inhoó. Concluíram que o rio Tibagi, 

logo  abaixo  destes  campos,  deveria  ser  explorado  para  constatar  se  era  navegável  e  a 

possibilidade de estabelecer acomodações de gado, pastagens, e tropas que seguissem com 

5

5

 O  aldeamento  São  Pedro  de  Alcântara  localizava-se  onde  atualmente  encontra-se  o 
município de Ibiporã, ao passo que a Colônia Militar do Jataí localizava-se no atual município 
de Jataizinho, ambos no Norte do Estado do Paraná. 
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mercadorias embarcando no Tibagi rumo a Mato Grosso. No primeiro território foi decidido 

construir instalações projetadas pelo Barão, um entreposto entre o futuro porto de Jataí e a 

cidade de Castro. (MOTA, 2000, p. 117- 118). 

Este  entreposto  foi  denominado  então  Fazenda  São  Jerônimo,  às  margens  do  rio 

Tibagi, que abrigava os viajantes que seguiam do Paraná para a província do Mato Grosso 

pela via fluvial. Segundo Mota a fazenda funcionou do final da década de 1840 até 1856, 

quando desativada por ordens do Barão. Escravos, bens, animais e objetos foram retirados da 

localidade.

Em 1858  os  índios  Kaingang  invadiram a  fazenda  São  Jerônimo  desativada.  Nos 

desdobramentos desses acontecimentos foi criado o aldeamento indígena São Jerônimo, em 

17/06/1859, com cerca de 33.800 ha. O aldeamento foi instalado na Fazenda São Jerônimo do 

Barão  de  Antonina.  Este,  dias  depois, passou os  terrenos  da  fazenda  para  o  domínio  do 

governo imperial para a instalação da Colônia de São Jerônimo, destinada aos Kaingang.

As terras doadas por Barão de Antonina mais as terras da Fazenda Inhoó, a oeste do 

rio dos Pilões e rio do Tigre, seriam hoje a extensão do município de São Jerônimo da Serra. 

Dias  depois  a  Secretaria  de  Estado  dos  Negócios  do  Império  ordenou  ao  presidente  da 

província  do Paraná -  emancipada em 1853 -  que criasse o Aldeamento Indígena de São 

Jerônimo em 1859. 

1.1.1 O aldeamento São Jerônimo

O aldeamento funcionou, primeiramente, sob a diretoria de Joaquim Francisco Lopes e 

com  o  frei  Mathias  de  Gênova  para  empreender  os  trabalhos  religiosos.  Também  doze 

operários foram contratados e mais dois africanos livres foram designados para o trabalho 

com as  produções  e  plantações. E  os  primeiros  indígenas  deslocados  para  o  aldeamento 

consistiram em grupos da etnia  Kaingang.  Segundo Mota  o que atraia  aos  índios  que se 

deslocavam no início da década de 1860 eram os benefícios que o aldeamento poderia lhes 

proporcionar,  como  alimentos  e  ferramentas.  Até  1864  foram  contabilizados  313  índios  

coroados no aldeamento. (MOTA, 2000, p.121 - 22).

Com o início da Guerra com o Paraguai em 1864 foram cortadas despesas relativas aos 

aldeamentos  indígenas  e  trabalhadores  assalariados,  como  feitores  e  carpinteiros,  foram 

demitidos. Segundo Mota (2000, p. 124 -25) os indígenas que permaneciam no aldeamento 

conservavam distância entre um grupo e outro sendo que apareciam na sede na distribuição de 

brindes que, segundo Mota, era uma oportunidade para a administração contar o numero de 
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índios  presentes  e  mantê-los  no  local.  Pois  havia  aqueles  grupos  que  se  retiravam  do 

aldeamento para as matas.

Neste ínterim continuava em andamento a construção das estradas rumo a Castro e 

também ao porto de Jataí. O que possibilitou a chegada de populações brancas que se fixavam 

em São Jerônimo e arredores e começaram um processo de pressão para a concessão de terras 

pelas autoridades provinciais.  O processo de concessão de lotes acontece para os brancos 

empregados da colônia, e os índios vão sendo excluídos alegando-se que não permaneciam no 

aldeamento, pois partiam constantemente em momentos que certas áreas de rios e matas lhes 

proporcionassem  bons  alimentos.  As  terras  do  aldeamento  São  Jerônimo  então,  de 

propriedade do Império são cedidas, gratuitamente e legalmente a proprietários brancos (p. 

126).

A partir  de  1870,  quando Frei  Luiz  de  Cemitille,  o  administrador  do  aldeamento, 

começa  a  estimular  a  instalação  de  pequenos  colonos  nas  proximidades  do  aldeamento, 

provoca a insatisfação dos grandes fazendeiros que viam esta situação como uma ameaça à 

posse  de  suas  terras,  acabando  por  contribuírem  na  transferência  do  Frei  para  outro 

aldeamento  em 1881. Pessoas  influentes  da administração  do aldeamento  e  estes  grandes 

latifundiários  da região  passaram a se  apossar  de terras  do aldeamento  e  das  famílias  de 

colonos. Fato que também contribuiu para a delimitação atual da terra indígena São Jerônimo 

em  uma  área  radicalmente  menor  do  que  aquela  inicialmente  ocupada  sob  o  nome  de 

aldeamento. 

O aldeamento São Jerônimo, em seu tempo de funcionamento, abrigava apenas a etnia 

Kaingang e também não índios. Diferentemente de outros aldeamentos da bacia do rio tibagi 

que  foram  ocupados  por,  além  dos  Kaingang,  Guaranis  Kaiowá  e  Nhandeva,  africanos 

escravos da nação e africanos livres. Lúcio Tadeu Mota (2000) identificou onze aldeamentos 

indígenas no Paraná ao longo do século XIX. Sendo que o objetivo geral do Império neste 

contexto era fazer a rota fluvial  em direção ao Mato Grosso e possibilitar  a expansão da 

sociedade nacional  na região interiorana do Paraná.  Eram principalmente os indígenas  da 

etnia Kaingang que ocupavam esta região naquele momento e precisavam ser contidos.

Esta configuração territorial, que comprimiu os Kaingang em um aldeamento, como 

no caso de São Jerônimo, é resultado de uma dinâmica na relação entre os indígenas e Estado 

(Império). Este último agindo neste contexto através das políticas de expansão e ocupação 

territorial com fins a estabelecer a população nacional em um território sob controle, sem 

impedimentos  como a “selvageria” dos indígenas que habitavam estes espaços  e  que não 

haviam se submetido às reduções na época colonial.
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Segundo  Marta  Amoroso  (1998),  o  intuito  da  política  indigenista  imperial  era 

incorporar, através dos aldeamentos, os grupos indígenas à sociedade nacional, tendo como 

objetivo civilizar estes grupos; o que era compatível com a expansão de fronteiras agrárias e a 

disposição  de  mão  de  obra  que  suprisse  o  seu  desfalque  ocorrido  com o  fim do  tráfico 

atlântico.  À  despeito  das  dinâmicas  particulares  de  cada  área  e  período, os  aldeamentos 

agrupavam indígenas que eram empurrados através do avanço da ocupação branca, para áreas 

cada vez menores onde o compartilhamento do território com outras etnias indígenas também 

oriundas  desta  situação  de  expulsão  era  uma fato  e,  acabou  por  motivar  um sistema  de 

interações interétnicas, inclusive com não indígenas.

Esta  configuração  dos  aldeamentos  como  política  imperial  do  Segundo  Reinado 

contribui para a compreensão de como estas diferentes etnias e subgrupos, que muitas vezes e 

até hoje “se estranham”, acabaram sendo reunidas nestas espacialidades restritas e aprendendo 

a conviver, por motivo de força maior, em um mesmo espaço.

No final do século XIX e início do XX, muitos aldeamentos da região estavam em 

crise,  dado  o  fim  do  período  imperial  e  configuração  de  uma  nova  ordem  político-

administrativa em contexto republicano. Neste momento o aldeamento é administrado por 

civis e a política vigente era a de lotear terras do aldeamento para famílias de brancos colonos, 

tal  como fizera anteriormente Frei Luiz de Cemitille, provocando a injúria de fazendeiros 

locais.  Mas,  neste  momento,  sob  a  justificativa  de  que  o  aldeamento  não  estaria  mais 

funcionando adequadamente. 
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Figura 4 - Fragmento de mapa, de 1918, no qual figura São Jerônimo ao centro, com o município de Tibagi mais 
ao Sul e a localidade do Jataí mais ao Norte. O original encontra-se na Biblioteca Pública do Paraná.

Fonte:  MARCANTE,  M.  F.  Aldeados  e  Africanos  livres:  Relações  de  compadrio  e  formas  de  inserção  no 
aldeamento indígena São Pedro de Alcântara (PARANÁ, 1855-1895).

1.1.2 Área Indígena São Jerônimo

O que  restou  do  aldeamento  sem ser  loteado  viria  a  ser  denominado,  através  do 

Decreto 8.941, em 1911, de “povoação indígena” São Jerônimo. Neste momento, o local era 

habitado por volta de 38 famílias, sendo que a maioria das famílias na área seguiria sendo de 

Kaingang. (GÓES, 2010, p.8).

Segundo um morador antigo da região nascido em Barão de Antonina e residente em 

São Jerônimo desde 1998, Seu Tapixi, ancião Kaingang, os Guarani que foram instalados em 
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São Jerônimo vieram de uma localidade junto ao rio Congonhas chamada Pinheiro Seco / 

Marabá. Algumas famílias Guarani residentes próximas a este rio foram transferidas, através 

do SPI, para São Jerônimo em 1947.

 As famílias que ali chegaram permaneceram primeiramente acampadas, segundo Seu 

Tapixi.  Sua  avó,  da  etnia  Kaingang,  mantinha  amizade  com uma  das  mulheres  Guarani 

deslocadas  para  a  localidade  e,  por  este  motivo,  contou  Tapixi,  instalou-se junto  de seus 

parentes próximos à casa de sua avó.

Segundo relatório antropológico elaborado por Góes (2010), foram três os chefes de 

famílias  extensas  que  se  mudaram para  São Jerônimo.  Sendo que  um deles  e  seu  grupo 

ficaram  pouco  tempo  em  São  Jerônimo,  se  deslocando  para  outras  terras  indígenas  das 

proximidades.

Esta  transferência  das  famílias  Guarani  para  São  Jerônimo,  segundo  o  relatório, 

coincide com a política nacional de desmembramento de terras indígenas. O que culminou no 

Decreto-lei 7.692 de 30 de junho de 1945. Através deste o governo federal autoriza a doação 

das terras de São Jerônimo para o Estado do Paraná, sendo esta doação a velha extensão de 

terras  do  aldeamento:  33.800  hectares.   No  entanto,  a  doação  para  os  indígenas  que 

permaneceram na localidade se resumiu a 4.840 hectares. 

Ainda,  este  total  de  hectares  reservados  aos  índios  seria  dividido  em  áreas 

descontínuas, o que posteriormente originou a Terra Indígena Barão de Antonina e a Terra 

Indígena  São Jerônimo,  ambas  localizadas  no  atual  município  de  São Jerônimo da  Serra 

(GÓES, 2010, p.10).

 Sendo que todos esses processos pelos quais passaram muitos grupos indígenas no 

norte do Paraná tiveram nas hoje chamadas TI’s (Terras Indígenas) seu espaço oficial e que 

compartilham  histórias  semelhantes  de  seus  moradores  também  através  das  relações  de 

parentesco que perpassam as várias TI’s da região.

1.1.3 Os Nhandeva e os aldeamentos

Os Guarani-Nhandeva apareceram em territórios paranaenses por volta de 1840 nas 

primeiras  migrações  dos  Guarani  do Mato Grosso em direção ao rio  Jataí.  (AMOROSO, 

1998, p. 119). E foi a partir da década de 1860 que eles passaram a frequentar os aldeamentos 

do norte paranaense.

As políticas de ocupação de territórios baseadas no modelo do aldeamento jesuítico 

contribuiu  para,  através  das  dinâmicas  das  ações  imperiais  para  os  índios,  concentrar 
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novamente  índios  Guarani  nos  limites  dos  aldeamentos  imperiais  que,  segundo  Marta 

Amoroso eram “pólos militarizados, de vocação agrícola, para os quais se atraía a população 

indígena da região com intuito  de fixá-la  em povoamentos cristãos”.  (AMOROSO, 1998, 

p.35).

Segundo Amoroso,  nos registros  do aldeamento São Pedro de Alcântara,  de 1878, 

consta que por esta época os Guarani haviam se fixado nas margens do Rio das Cinzas, lado 

leste  do  aldeamento  e  do  Rio  Tibagi,  de  onde  abriram  uma  estrada  que  chegava  até  o 

aldeamento.  Em São  Pedro  de  Alcântara  eles  não  eram considerados  aldeados,  pois  não 

mantinham habitações  fixas  nestas  localidades  e  apareciam de forma instável.  Segundo a 

autora,  se  aproximavam  mais  na  época  das  colheitas.  E,  portanto,  eram  considerados 

agregados pelos diretores do aldeamento, pois sua habitação permanente era às margens do 

Rio das Cinzas. 

Segundo  a  autora,  a  partir  da  década  de  1880  estes  indígenas  ocuparam terrenos 

próximos à Colônia Militar do Jataí, do outro lado do rio Tibagi em frente a São Pedro de 

Alcântara, passando a produzir excedentes comercializáveis, como açúcar e milho e integrar 

de maneira mais efetiva o aldeamento.  (AMOROSO, 1998, p. 102-03).

Já  tratando  do  século  XX,  Aldo  Lataiff  (1999)  apresenta  uma  explicação  para  a 

presença Guarani no litoral sul e sudeste do Brasil através de suas migrações que saíram do 

Mato  Grosso.  O  autor  indica  que  os  Guarani  ocupavam  o  interior  da  América  do  Sul 

(Paraguai, Argentina e, no Brasil no estado do Mato Grosso do Sul) e foram forçados a sair de 

destas localidade pela invasão dos colonizadores brancos, por conflitos com outros grupos 

autóctones e, segundo o autor o principal motivo, pela busca da Terra Sem Mal6, o paraíso 

mítico localizado além do oceano (LATAIFF, 1999, p. 116). Algo que também poderia estar 

relacionado  à  migração  de  indígenas  Nhandeva  mencionada  anteriormente,  da  década  de 

1840, que partiram do Mato Grosso.

Ao  que  tudo  indica,  através  de  uma  origem paraguaia  cultural  e  linguisticamente 

diferenciada, este subgrupo Guarani migrou até as terras do Mato Grosso e de lá até o Paraná. 

Destas movimentações, entre contatos e afastamentos com a população branca, os Nhandeva 

6

6

 Apesar da grande produção acadêmica para a compreensão dos movimentos migratórios Guarani na etnologia 
recente, C. Nimuendajú (1987) , que é considerado um dos pais da etnologia guarani, explicou já no final do 
século XIX as constantes movimentações destes grupos da seguinte maneira: “A marcha para leste dos Guarani  
não se deveu à pressão de tribos inimigas, nem à esperança de encontrar melhores condições de vida do outro  
lado do Rio Paraná, ou ao desejo de se unir mais intimamente à civilização, mas exclusivamente ao medo da  
destruição do  mundo e  à  esperança  de  ingressar  na  Terra  sem Mal”. A Terra  sem Mal  (Yvy Marã Ey) é 
considerada um paraíso mítico localizado além do oceano, por isto das migrações serem sentido leste.
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acabaram por fixar-se em terras paranaense e, especialmente importante e não podendo ser de 

outra forma para o presente estudo, no norte do estado, local onde hoje se encontram algumas 

aldeias Guarani, dentre elas a de São Jerônimo.

1.2 A TI SÃO JERÔNIMO HOJE

1.2.1 População

Segundo dados do ISA (Instituto Sócio-Ambiental) a população Guarani-Nhandeva no 

Brasil é de 13.000. Em São Jerônimo, as três etnias presentes seguem mais ou menos estes 

números, segundo o que me disseram os indígenas: os Xetá, considerando todos os núcleos 

familiares, que compreendem esposas ou maridos de outras etnias, eles afirmam que somam 

cerca de 120 pessoas, 20 ou 25 famílias. No entanto, no caso Guarani e no caso Kaingang, não 

foi possível identificar numericamente os indígenas que se consideram de cada uma destas 

etnias. Entre as duas etnias é possível precisar apenas as famílias que respondem a um ou 

outro  cacique  (Cacique  Guarani  ou  cacique  Kaingang).  Em  São  Jerônimo  existem  dois 

caciques há cerca de 10 anos, um deles representa as famílias Guarani e o outro representa a 

etnia Kaingang. Mas isso não corresponde efetivamente à identificação étnica das pessoas. 

Coloca-se então aqui, antecipadamente, um dos aspectos da complexa configuração política 

da TI São Jerônimo. Tendo este contexto em mente, os números correspondem mais ou menos 

a 120 famílias Guarani e 60 famílias Kaingang. E estas famílias também, - assim como o 

considerado acima sobre as famílias Xetá - além da complexidade do pertencimento político, 

existe a complexidade do pertencimento étnico, pois várias pessoas são mestiças das etnias da 

TI.

Segundo  apresenta  o  site  do  Portal  Kaingang,  com dados  colhidos  do  antigo  SPI 

(Serviço de Proteção ao Índio) e da FUNAI (Fundação Nacional do Índio)7 há 68 anos, em 

1945, a terra indígena São Jerônimo tinha uma população de 133 pessoas, sendo que 104 

delas  eram Kaingang,  sem menção  à  etnia  das  outras  pessoas.  Vimos  o  porquê  disto  no 

histórico da TI, relacionado com um longo histórico de ocupação destes territórios do Paraná 

por Kaingang. No censo realizado em 2010 pelo IBGE, constataram-se 484 pessoas que se 

declaravam  indígenas  segundo  os  critérios  de  cor  ou  raça,  e  10  pessoas  que  não  se 

7

7

 Para mais informações, acessar o portal Kaingang: 
<http://www.portalkaingang.org/index_s_j_serra.htm>.

http://www.portalkaingang.org/index_s_j_serra.htm
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declaravam, mas se consideravam indígenas.8 No entanto, como vimos acima, este número 

parece ser algo diferente hoje em dia.

Esse dado sobre pessoas não declaradas indígenas, porém que se consideram indígenas 

revela-se na TI naturalmente. O casamento com brancos é comum. Percebe-se principalmente 

mulheres casadas com brancos, como é o caso de Dona Catarina, anciã Guarani que é viúva 

de um branco,  também o caso de Joana e  sua  filha Silvia,  Dona Laura e  Ana.  O fato é 

reforçado ainda pelos relatos de mulheres filhas de pais brancos, como Dona Vera e Glaucia. 

Também existem os indígenas casados com mulheres brancas, como foi o caso do pai de Alice 

(agora separados) e também o caso de um indígena que se casou com uma mulher branca, mas 

acabaram se separando e, no entanto, a mulher continuou morando na reserva com seus filhos 

e  se  relacionando  com  outro  indígena.  Estes  são  apenas  alguns  de  inúmeros  casos  de 

casamento com brancos. Além destes brancos e brancas que permaneceram morando na TI 

com a  família,  existem os  indígenas  e  as  indígenas  que  saem da  TI  para  morar  com as 

mulheres e os homens brancos na cidade. Sendo este último fato verificado com Silvia, que 

conheceu o atual esposo em uma festa na terra indígena e mudou-se com ele para Londrina. 

Mas o pormenor destas configurações relativas ao casamento será visto ao longo do trabalho, 

agora basta passar um panorama geral.

O recorte da pesquisa tentou dar ênfase não às pessoas sob o ponto de vista do lado 

político pertencente (no caso, aquelas que responderiam ao lado Guarani representadas pelo 

cacique).  Diferentemente  disto,  a  pesquisa  centra-se  nas  pessoas  autoidentificadas  como 

Guarani etnicamente,  independentemente da vinculação política. A origem desta separação 

política pode ser encontrada na vinculação étnica, no entanto, a vinculação étnica pode não 

estar ligada ao lado político ao qual se escolhe pertencer. Entendimento este derivado não de 

uma separação  arbitrária  para  tornar  a  metodologia  facilitada,  mas  correspondente  a  uma 

distinção feita pelos próprios indígenas de São Jerônimo. Sem deixar de ter em mente, ao 

mesmo tempo, que mesmo o recorte étnico encerra seus problemas. No sentido de que as 

fronteiras étnicas,  em uma espacialidade onde as pessoas de diferentes etnias convivem e 

realizam matrimônios entre si, são complexificadas no plano prático. (GOW, 1991).  Nesta 

situação de convívio entre etnias, estudar os indígenas como agentes de interações onde cada 

etnia  está  sempre  bem demarcada,  como  uma  espécie  de  fronteira  étnica,  implicaria  em 

levantar  categorias  sociais  presas  à  ideia  de  que a  situação de contato  seria  a  explicação 

constante  para  estas  categorias.  Na  prática  estas  interações  são  muito  mais  dinâmicas  e 

8

8

  Conferir IBGE, censo de 2010: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/terrasindigenas/>.

http://www.censo2010.ibge.gov.br/terrasindigenas/
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delicadas. De modo que se pode assim entender o caso de São Jerônimo em termos mais 

complexos do que “as fronteiras étnicas” suporiam. Todavia, para os propósitos deste pequeno 

estudo basta que se leve em conta estas considerações e advertências.

1.2.2 Topografando a TI

A estrada que dá acesso da aldeia à cidade e da cidade à aldeia é também o marco 

divisório leste da Terra Indígena São Jerônimo. Do lado esquerdo desta estrada estão as terras 

particulares que fazem parte do município de São Jerônimo da Serra, que são, na maioria, 

chácaras de agricultores. 

O rio Tigre (afluente do rio Tibagi), que tem confluência com o ribeirão dos Pilões à 

oeste,  passa  como  marco  divisório  ao  norte  da  TI,  separando  os  terrenos  indígenas  dos 

terrenos da cidade.  Uma das casas da aldeia,  aliás,  talvez a mais próxima da cidade,  tem 

poucos metros de distância dos terrenos de outras casas localizadas no perímetro urbano da 

cidade.  No  entanto  são  separadas  por  um  largo  banhado  que  acompanha  o  Rio  Tigre 

distinguindo o norte da TI. No limite oeste segue o ribeirão dos Pilões (também afluente do 

Rio Tibagi), que é encostado, do lado indígena, por uma vegetação de mata Atlântica mais 

fechada.  São  as  áreas  de  preservação  permanente  que  foram  marcadas  dentro  da  Terra 

Indígena. As áreas do outro lado dos rios são de particulares. A reserva consiste hoje em uma 

área oficial de 1.339 ha.9

Segundo consta na bibliografia escrita sobre o local,  o território consiste em áreas 

planas, de morros e de vales. Capoeiras, florestas secundárias e faixas de florestas primárias 

beirando áreas de queda-d’água configuram a vegetação. (HELM, 1998, p. 23 apud Ambrogi 

& Mattos). Isto possibilita que a diversidade de animais e plantas ainda seja uma realidade na 

qual homens podem caçar - como no caso do irmão de Alice, jovem Guarani que me informou 

das caçadas frequentes do jovem, sempre junto de seus cachorros, conseguindo com mais 

regularidade quatis, tatus e capivaras – e aqueles que entendem de “remédios do mato” (ervas 

medicinais) ainda podem conseguir para si – como no caso de Dona Catarina, que busca nas 

matas os recursos para tratar das coisas as quais ela considera necessário.

Para adentrar a Terra Indígena sempre percorria a estrada que sai da cidade de São 

Jerônimo da Serra.  Permanecia a maior parte do tempo no local chamado de sede. Este local 

9

9

 Segundo  dados  do  ISA  (Instituto  Sócio-Ambiental):  <http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-
indigenas/3613>. 

http://ti.socioambiental.org/pt-br/
http://ti.socioambiental.org/pt-br/
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é subitamente a “porta de entrada da reserva”, segundo a moradora Joana, quando refletindo 

sobre a importância do local enquanto espaço chave da relação das pessoas de fora com as de 

dentro e vice-versa. A sede é uma espécie de entreposto entre os moradores da TI e o “lado de 

fora”.

Esta parte mais movimentada da TI assim é constituída através de algumas dinâmicas, 

possibilitadas no local pela existência de áreas de sociabilidade básicas relacionadas à saúde, 

educação, religiosidade, festividades e etc. 

Seu  Manoel,  branco  casado  com  uma  mestiça  de  Guarani  e  Kaingang,  tem  sua 

residência  e  mercearia  (a  única  do  local)  na  entrada  da  sede.  Ali  são  vendidas  algumas 

mercadorias como refrigerante, salgadinhos, pão, bebidas alcoólicas, tabaco, e também conta 

com uma mesa de sinuca onde os homens costumam jogar. Sua casa e a venda fazem parte de 

um  miolo  onde  no  lado  oposto  fica  a  antiga  escola,  e  nas  faces  norte  e  sul  ficam, 

respectivamente, o salão de festas e a casa da família do cacique Guarani.

Neste miolo não existem construções, é um espaço aberto. A estrada que vem de fora 

da TI e leva ao seu interior passa ao lado e na frente da venda de Seu Manoel. Geralmente 

passam por ali moradores de motocicleta que, aliás, é o meio de transporte motorizado mais 

comum. Entretanto, também pessoas de fora vêm de carro e geralmente estacionam em frente 

à antiga escola.  Também vendedores de frutas e verduras ambulantes entram na reserva e 

permanecem nesta região mais central para vender seus produtos.

FIGURA 5 – Sede da TI. Da esquerda para a direita: Mercearia e casa de Seu Jocir, salão de festas e atrás o teto 
da igreja católica, e ao lado a grade da antiga escola.
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E: Spenassatto (2013)

 O salão de festas, um galpão com base de alvenaria e o restante de madeira, conta 

com um pequeno palco, área de venda de bebidas e dois banheiros, masculino e feminino. 

Este salão está em um processo de ser desativado para eventos maiores, como por exemplo, 

para bailes. Pois neste momento a reserva passa por um processo de construções de algumas 

instalações novas, e uma delas é o salão de eventos.

Este  salão  de  festas  antigo  é/era  utilizado  por  ambas  as  etnias.  Através  de  sua 

aparência  nota-se que vem de longa data,  sendo anterior  ao início  da  separação em dois 

cacicados.  Configuração política que,  como mencionado em outro momento,  tem mais ou 

menos 10 anos. Quando comecei a frequentar a TI, já aconteciam festas que eram promovidas 

pelos Kaingang, utilizando este salão para o baile. Bem como faziam os Guarani. No entanto, 

nos dois casos, os churrascos que eram promovidos de dia, à tarde, aconteciam em lugares 

distintos. 

A antiga escola constitui-se de duas estruturas retangulares,  uma ao lado da outra, 

formadas por salas de aula,  cozinha, banheiros e de amplas varandas. A escola funcionou 

regularmente até 2012, quando a nova escola indígena ficou pronta. Os cursos mencionados 

aqui foram realizados nesta antiga escola. No entanto, ela é utilizada de forma indeterminada.
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Os postos  dos órgãos governamentais,  como o escritório  da FUNAI,  e  o  posto de 

saúde  indígena,  estão  localizados  nesta  área  da  aldeia,  mesmo  que  construídos  em uma 

baixada do local. 

A ilustração a seguir mostra a vista da antiga escola. Portanto estas construções ficam 

logo abaixo do miolo constituído pelo salão de festas, antiga escola e etc. 

FIGURA 6 –  Vista  da  antiga  escola.  Da direita  para  a  esquerda:  garagem dos  tratores  escondido  atrás  do 
pinheiro, estrutura do posto de saúde e escritório da FUNAI, galpão de insumos e máquinas agrícolas e, ao fundo 
a Escola Estadual Indígena Cacique Koféj.

Fonte: Spenassatto (2013)

 A nova escola,  construída recentemente,  Escola  Estadual  Indígena Cacique Koféj, 

também está localizada na sede.  E as queixas de muitas mulheres dizendo que ela “ficou 

muito longe” e “ficou fora de mão” me surpreendia no início. Pois ela não fica muito distante 

da antiga escola, pode-se enxergá-la facilmente porque foi construída também em uma parte 

alta. No entanto a localidade da antiga escola é a mesma há mais de 20 anos, sendo encerradas 

suas atividades no ano passado. E, portanto, esta mudança causou impacto. 

Para chegar na nova escola, saindo da antiga, passam-se os órgãos governamentais 

abaixo da antiga escola, passa-se em seguida por uma represa atrás destas construções (onde 

as crianças adoram se banhar),  pela igreja evangélica Batista que começa a ser reativada, 

sobe-se  por  uma  pequena  estrada  e  aí  está.  Nesta  escola  os  alunos  contam,  além  das 
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disciplinas regulares, com ensino de suas línguas étnicas, o Xetá, o Kaingang e o Guarani. Do 

lado Guarani quem ministra as aulas é um homem que ali há anos reside e que tem origem 

Kaiowá,  vindo  de  Mato  Grosso.  Além  disso  a  escola  é  administrada  por  funcionários 

indígenas moradores da TI.

Três igrejas evangélicas e uma católica também estão localizadas neste espaço. Uma 

igreja Batista, como já mencionado, outra da Congregação Cristã no Brasil e ainda uma da 

Assembleia de Deus localizam-se nesta região da sede. Sendo que a posição de pastor pode 

variar entre pastores indígenas e pastores brancos vindos frequentemente de outras cidades da 

região. A igreja católica, imponente, a maior da reserva, construída de madeira, permanece em 

um estado mais abandonado por sua estrutura estar condenada; apesar de ouvir de algumas 

mulheres  que  estão  acontecendo  missas  no  local,  mas  com  um  espaçamento  de  tempo 

razoável. 

FIGURA 7 – Crianças aguardando em frente à igreja antes de irem à escola

. 
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Apesar de não existir uma diferenciação espacial relativa aos grupos étnicos no que 

tange  às  moradias  na  TI  São Jerônimo –as  famílias  não  estão  agrupadas  em localidades 
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específicas por etnia -, os dois grupos majoritários, Guarani e Kaingang, têm áreas de festa 

diferentes, apesar de compartilharem ainda o salão de festas para os seus bailes. Vejamos.

Os Kaingang, próximo de onde mora seu cacique, têm uma área aberta em um local 

razoavelmente  alto  para  realização  de  suas  festas.  A área  de  mata  rasteira  foi  aberta, 

preservando a sombra das árvores e foram construídas algumas pequenas tendas de tronco de 

árvore e palha como teto, nas quais ficam aglomeradas algumas famílias, bebendo e comendo 

juntas em dia de festa. Ali também existe uma área onde foram abertos buracos no chão e 

feito fogo para assar as carnes. Estas são espetadas em pedaços mais ou menos do tamanho de 

uma mão - ou maior - em finas e compridas varas de madeira de eucalipto e são estendidas em 

cima dos buracos. Isto em um espaço protegido por troncos e galhos de árvores dispostos 

regularmente  de  um lado,  para  evitar  a  fumaça  nas  pessoas,  e  também para  proteger  as 

crianças. Esta maneira de fazer churrasco, aliás, é semelhante em outras Terras Indígenas da 

região, independentemente da etnia. 

FIGURA 8 – Churrasco de chão, festa de comemoração do Dia do índio dos Kaingang.
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Os Guarani igualmente têm uma grande área onde promovem suas festas. Esta, de 

acordo  com  as  informações  que  obtive,  é  utilizada  há  bastante  tempo.  Era  e  é  ainda, 

originalmente, um grande campo de futebol, sem grama. Portanto é um espaço plano, também 
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em uma parte alta da TI. E o churrasco é preparado aos fundos da entrada principal do local, 

onde também existem muitas árvores e uma cerca separando a área dos assadores do público 

em geral. Nestes churrascos normalmente são distribuídos, além das carnes assadas, farofa, 

maionese de batatas e refrigerante. Interessante perceber que também esta área fica próxima à 

residência  do  cacique  Guarani.  E,  ao  contrário  da  área  de  festas  Kaingang,  na  qual  é 

necessário adentrar a TI de forma mais efetiva para se chegar ao churrasco, passando pela 

sede e seguindo uma estrada interna da TI, a área de festas Guarani tem sua entrada principal 

e estacionamento ligados à estrada leste, que vem da cidade e, portanto, não é necessário que 

pessoas de fora circulem por dentro da reserva para chegar à festa.

No período desta  pesquisa  não  foi  realizada  uma festa  tão  grande  oferecida  pelos 

Kaingang, quanto aquela que os Guarani promoveram. Em julho, os Guarani organizaram 

uma festa muito grandiosa, na qual o rodeio era a atração principal. Até então as festas tinham 

seguido um padrão: churrasco de chão em algum dia do fim de semana à tarde, e bailes no 

antigo salão à noite, com a animação de bandas gauchescas no pequeno palco. Nesta grande 

festa aconteceram rodeios, foi montado um pequeno parque de diversões, diversas barracas de 

venda de bebidas (principalmente) e comidas foram erguidas. Sem deixar de mencionar as 

próprias casas de moradores ao redor da festa que decidiram vender destilados e afins.

FIGURA 9 – Fila para o churrasco durante a realização da festa dos Guarani nos dias 05, 06 e 07 de jul/2013.
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Fonte: Spenassatto (2013)

Apesar  desta  pequena  digressão  sobre  a  última  grande  festa  dos  Guarani,  isto 

demonstrou  algumas  das  diferenças  e  semelhanças  dos  dois  grupos,  expressadas  também 

através do espaço. No entanto, em minha experiência percebi que se perguntados as pessoas 

negam  as  diferenças  no  convívio,  afirmando  que  estão  “misturadas”.  E  na  realidade  os 

casamentos interétnicos passam esta ideia: afinal de contas, o cacique Guarani é casado com 

uma filha de casal Kaingang e o cacique dos Kaingang é casado com uma filha de pai branco 

e mãe que se reconhece como Guarani. Entretanto, como já mencionado, pertencer a uma 

etnia não determina a qual lado político você vai pertencer, exclusivamente.

Além disso,  com a  possibilidade  de  novas  construções,  como  espaço  para  festas, 

escritório dos caciques e outras através dos recursos advindos do Projeto Básico Ambiental 

(PBA)  -  relativo  às  compensações  -,  as  diferenciações  espaciais  relativas  a  estes  lados 

políticos podem  ficar  mais  demarcadas  espacial  e  territorialmente  do  que  estão  neste 

momento. Isto já é demonstrado através das intrigas entre os dois grupos relativas ao manejo 

dos recursos para as construções (Cf. “O projeto de compensação da UHE Mauá”, p.38).

Voltando a descrever a sede da TI, as casas são um aspecto a ser mencionado por 

também terem suas particularidades. São várias as casas neste trecho e estão relativamente 

aglomeradas, mais próximas umas das outras em comparação com as demais casas afastadas 

da sede,  que ficam separadas umas das outras por roçados,  áreas irregulares de pequenos 

barrancos, pela vegetação e outros.

As  casas  tendem  a  seguir  uma  ordem  espacial  de  proximidade  entre  parentes 

associados  com  algum  núcleo  familiar.   Para  exemplificar  uma  ordenação  residencial 

difundida  na  reserva  tem-se  a  residência  de  Dona  Catarina,  onde  em  suas  imediações 

dispõem-se as casas de alguns filhos seus, além dos genros, noras e netos.

Também as casas tendem a seguir  uma mesma ordem no sentido de sua forma. A 

maioria delas é o resultado das obras desenvolvidas pelo governo federal de construção de 

casas indígenas. Segundo me foi informado, elas fazem parte de dois momentos, um primeiro 

que construiu determinado número de casas com uma mesma estrutura e fachada e em um 

segundo momento construíram outras casas também seguindo um padrão, mas diferente do 

anterior.  Muitas  pessoas vivem em uma casa de um ou outro destes tipos,  sendo que em 

muitos  casos,  principalmente  daqueles  que vivem um pouco mais  afastados  do centro  da 

aldeia, a existência de um outro cômodo para a cozinha é quase unânime. Na maioria das 

casas este cômodo para a cozinha é constituído, além de outras coisas, por um fogão de barro. 

Este espaço é sempre construído de uma forma mais rústica, a maioria usa finos troncos de 
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madeira como parede e o chão não tem cobertura. Mas também muitas pessoas não moram 

nestas casas construídas pelo governo, moram em casas de madeira e/ou compensados.

O espaço ao redor das casas, na maioria das vezes é de chão sem cobertura vegetal, e 

algumas casas têm gramíneas ao seu redor. Fora delas, não raras vezes, é possível avistar 

pessoas sentadas nas suas margens, muitas vezes a pleno sol por volta do meio-dia ou então à 

tarde, tomando café.

Nas casas,  o café  é a bebida de costume. Em muitas das casas que frequentei  ele 

sempre era servido para quem chegasse. Alguns moradores produzem seu próprio café, dentro 

de uma diversidade de alimentos para subsistência. Outros compram café industrializado bem 

como ingerem alimentos  da  mesma ordem com mais  constância.  Isto  se  deve  também à 

distribuição de cestas básicas que acontece mensalmente pela FUNAI.

FIGURA 10 – Casas construídas através do Governo Federal na TI.
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No caso das famílias  que cultivam as roças,  normalmente o feijão e milho são os 

cultivos predominantes. No momento de minha pesquisa, esta prática estava sendo fortemente 

estimulada  por  meio  de  recursos  advindos  de  projetos  de  impactos  socioambientais  na 

localidade,  por meio,  por exemplo,  do recebimento de máquinas e implementos agrícolas, 
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fertilizantes e sementes crioulas. Também existem as roças coletivas, neste caso duas roças 

coletivas, uma dos Guarani e outra dos Kaingang, uma do lado da outra, divididas por uma 

das estradas de chão que leva às casas e localidades mais afastadas da sede.

FIGURA 11 – Terra preparada para o plantio e ao fundo uma casa de madeira com teto de zinco e nas suas 
imediações a “casinha” para o cômodo da cozinha (com cobertura de palha).
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Em áreas  mais  afastadas,  próximas ao ribeirão  dos  Pilões,  divisa  oeste  da reserva 

encontra-se uma densa floresta onde as estradas não chegam e os moradores permanecem 

igualmente mais reclusos em relação à frequência ao núcleo da reserva. Como é o caso da 

família  extensa do casal  Alice e Joaquim, que moram em uma baixada onde a  descida é 

extremamente pedregosa e íngreme. As pessoas deste local mantêm uma atividade agrícola e 

de caça mais  intensas.  E a  dificuldade de  contato  com eles  é  maior,  fazendo com que a 

presente  pesquisa  tenha  seus  principais  interlocutores  em  moradores  de  uma  área 

relativamente mais próxima à sede.

Continuando na descrição da reserva é de se pontuar que ali não existe cemitério, de 

modo que os falecidos  são enterrados no cemitério comum do município.  No entanto,  os 

velórios acontecem geralmente na reserva, e a escola desativada serve como um local comum 

de velar os corpos. Segundo os relatos isto acontece mais no sentido de possibilitar a todos da 
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reserva  a  sua  despedida,  tendo  em vista  que  o  deslocamento  para  a  cidade,  para  muitas 

pessoas, como os idosos, crianças ou para uma maioria que não tem automóveis se torna 

dificultoso. Segundo Ana, uma jovem Guarani, nos velórios comparecem muitas pessoas de 

outras reservas porque todos têm parentes espalhados em outras localidades.

1.2.3 O projeto de compensação da UHE Mauá

Para finalizar, é preciso que se dê um quadro das movimentações que estão em curso 

na  TI  São  Jerônimo,  pois  além  de  tudo,  esta  configuração  está  diretamente  ligada  à 

possibilidade de realização da presente pesquisa.  E estas movimentações são resultado do 

Projeto Básico Ambiental - Componente Indígena (PBA-CI) em fase de implementação.

É de se ressaltar como componente indireto da construção deste trabalho que algumas 

das informações apresentadas ao longo deste estudo dizem respeito ao convívio e diálogos 

travados com alguns agentes da implementação deste projeto. Por este motivo também pode-

se acrescentar informações relativas a este processo através de fontes tais.

O processo de construção da barragem e o alagamento de áreas para o funcionamento 

da  Usina  Hidrelétrica  Mauá,  construída  na  bacia  do  rio  Tibagi,  entre  os  municípios  de 

Telêmaco Borba e Ortigueira, implicou em uma série de compensações financeiras e “sociais” 

para cada TI da região. São ao todo oito Terras Indígenas envolvidas, entre elas está a Terra 

Indígena São Jerônimo. 

O PBA-CI foi elaborado como parte do processo de licenciamento da UHE Mauá. Os 

impactos oriundos da Usina nas Terras Indígenas foram levantados e indicadas medidas de 

mitigação, apoio ou compensação para cada um deles. Então o Consórcio Energético Cruzeiro 

do  Sul  (o  CECS,  de  participação  societária  da  Copel  e  Eletrosul)10 foi  a  empresa  que 

arrematou  a  concessão  da  UHE  Mauá  em  2006.  O  CECS  construiu  e  opera  o 

empreendimento. De modo que o PBA foi planejado através das demandas institucionais do 

processo de construção da Usina Hidrelétrica  Mauá, em seus  requisitos  legais,  aliados às 

demandas  exigidas  pelas  comunidades  indígenas.  O  PBA-CI  é  implementado  nas  Terras 

Indígenas por equipes formadas por um agrônomo e um profissional da área de humanas. A 

equipe que trabalha em São Jerônimo -  os dois  profissionais  -  estão diariamente nas TIs 

intermediando no cotidiano as ações do projeto. 

10

i

 Para mais informações consultar o site do CECS: 
<http://www.consorciocruzeirodosul.com.br/>.
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E este momento é aquele do Projeto em que acontecem os recebimentos de veículos, 

máquinas agrícolas, sementes crioulas, entre outros; também foram contratados funcionários 

indígenas  para  determinadas  tarefas  voltadas  à  realização  das  ações  do  projeto  e  são 

oferecidos cursos e treinamentos mensalmente.

Isto  diz  respeito  ao cotidiano da TI neste  momento,  pois  esta  série  de materiais  e 

eventos está sendo introduzida, e com isso Guarani e Kaingang estão tendo que lidar mais 

intensamente e de uma forma nova, entre outras coisas, com a espacialidade do território, 

decidindo e negociando entre si sobre novas construções e a possibilidade de aquisições em 

conjunto ou separado; onde construir, se mais para este lado ou para o outro, e etc. De modo 

que estas movimentações de efetiva implementação do Projeto configuram um momento sui  

generis na TI São Jerônimo. 

CAPÍTULO 2
Gênero e divisão de tarefas entre homens e mulheres

Em  São  Jerônimo  as  relações  entre  homens  e  mulheres  acontecem  em  uma 

configuração específica de divisão de tarefas. O que se entende por ser homem e por ser 

mulher está associado às tarefas atribuídas a cada um dos gêneros. A divisão de tarefas entre 

os sexos e a diferença no modo de se comportar em diferentes situações pode ser observado 

nos diversos âmbitos da vida social, e ajuda a compor as narrativas e reflexões das mulheres 

do local bem como a dimensionar as suas formas de vida dentro desta configuração.
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Desde o início da pesquisa em campo, quando da primeira participação no curso de 

culinária de derivados de mandioca, as diferentes composições dos interesses entre homens e 

mulheres  se  mostravam  através  da  exclusiva  participação  feminina  no  curso.  “Para  os 

homens”, soube depois, já havia acontecido o “curso de abelhas” ou de meliponicultura. Ou 

seja, os interesses de aprendizado começavam a mostrar diferenças entre homens e mulheres 

de São Jerônimo.  As mulheres  participavam dos  cursos  voltados  à  produção artesanal  de 

alimentos  e  produção  de  artesanatos.  Os  homens  requeriam  os  cursos  voltados  ao 

aprimoramento no trato  agrícola,  como operação e manutenção de tratores e produção de 

mudas e manejo de espécies nativas. 

Quando  um homem participou  pela  primeira  vez  de  um curso  onde  as  mulheres 

predominavam, a resposta de uma das mulheres para a pergunta a respeito de como havia sido 

esta experiência foi posta nestes termos “é bom que assim os homens vão começando a se 

entrosar com as mulheres”. Esta colocação traduziu para mim o entendimento que uma das 

mulheres  tem  da  interação  entre  homens  e  mulheres  na  TI.  A  partir  dessa  primeira 

‘provocação’, meu intuito neste capítulo é falar como se constituem, em diferentes esferas e 

momentos da vida dos sujeitos, uma divisão entre tarefas femininas e masculinas. Veremos, 

portanto tarefas atribuídas às mulheres, aos homens e como se dá esta divisão. Abordaremos 

também aspectos relacionados que puderam ser observados durante a realização dos cursos e 

nos relatos sobre trabalhos remunerados exercidos por ambos os sexos. As questões políticas 

vislumbradas  através  desta  divisão  de  tarefas  e  os  comportamentos  de  jovens  e  adultos 

durante as festas também compõem a apresentação desta etnografia.

2.1 AS ATRIBUIÇÕES FEMININAS E MASCULINAS

No âmbito doméstico – relacionado ao lar e à família - as mulheres são responsáveis 

pela  limpeza,  organização  e  administração  dos  assuntos  da  casa.  Elas  cozinham em seus 

fogões de barro - os quais elas têm orgulho de mostrar, de dizer que elas ou seus maridos 

fizeram -, cuidam da limpeza das roupas, da casa em geral e - quando existentes -, dos jardins 

fora da casa. 

Além da casa as mulheres cuidam das crianças, são responsáveis pelo trato diário dos 

pequenos, sua alimentação, higiene e administração de seus horários, como ida e vinda do 

colégio, bem como de sua saúde e bem estar. Enfim, tudo que diga respeito à criação dos 

filhos e cuidado com crianças faz parte da vida de uma mulher com intensidade.
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Também Thomas  Gregor  observou,  entre  os  Mehinaku,  como  cada  sexo  ocupava 

espacialidades diferentes durante o dia, na realização das atividades cotidianas. Segundo o 

autor

Uma divisão de trabalho é uma separação de tarefas [...]. Entre 
os Mehinaku, a atribuição de trabalhos separados para homens e 
para mulheres é o contrato econômico fundamental. [...] Homens 
e  mulheres  são  costumeiramente  encontrados  em  lugares 
diferentes,  seguindo  escalas  diferentes,  e  comprometidos  em 
tarefas diferentes. (GREGOR, 1985, p. 22)

Nesta distinção espacial, as mulheres ocupavam as casas e os seus quintais. Saindo 

somente para realizar tarefas específicas, como buscar água, visitar seus jardins e participar de 

rituais  públicos,  bem  como  para  visitar  seus  parentes  próximos.  Segundo  Gregor,  as 

atividades realizadas por elas,  como tecer  algodão,  fazer  redes e processar mandioca,  são 

trabalhos compatíveis com o cuidado das crianças, que podem ser ligeiramente largados e 

retomados caso seja necessário cuidar dos pequenos. Também neste contexto as mulheres têm 

uma associação com a casa e as atividades domésticas.

Em São Jerônimo é comum observar as avós junto de um ou mais netos. De modo que 

as mulheres idosas frequentemente estão acompanhadas, principalmente das netas meninas. 

Dona Vera, senhora Guarani, além deste tomar conta e ter em sua companhia as netas, como é 

comum, ela está criando um neto pequeno, filho de sua filha. Esta se casou com um homem 

branco e moram hoje em outra cidade. Desconheço se um dia o esposo morou junto dela na 

reserva,  no entanto,  Dona Vera disse sorridente,  que quando resolveram mudar  de cidade 

deixaram este filho com ela. Por ele ser loiro e de olhos claros, Dona Vera, mostrando-o para 

mim, disse: “eu tenho neto de tudo quanto é jeito, loiro, preto, índio”.

Apesar  dos  homens  demonstrarem  muito  afeto  pelas  crianças  pequenas  e, 

eventualmente  estarem  acompanhados  pelos  filhos  adolescentes,  é  menos  comum  vê-los 

acompanhados de crianças, principalmente os homens mais idosos. O que configura o inverso 

do demonstrado pelas mulheres.

  Enquanto  os  filhos  são  bebês  os  pais  são  extremamente  carinhosos,  homens  e 

mulheres. As mulheres ficam com eles praticamente o dia todo; os homens, por circularem 

mais, se afastam durante o dia. No entanto, quando voltam para casa brincam muito com eles, 

dedicam bastante atenção e riem de seus sorrisos e brincadeiras. Isto tem mais a ver com 

serem pequenos do que ser, por exemplo, o filho caçula. No entanto, quando eles crescem, 

começam a se tornar mais independentes no sentido de conseguirem comer sozinhos e falarem 

fluentemente, assim os pais passam a lhes enxergar como mais autônomos; isso acontece por 
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volta dos cinco anos. Quando atingem, mais ou menos, a idade de sete anos, as mães passam a 

lhes atribuir responsabilidades em casa, principalmente às filhas meninas, como o cuidado dos 

irmãos mais novos no que tange a sua vigilância, alimentação e higiene, bem como passam a 

realizar tarefas domésticas gerais auxiliando as mães. Para aquelas mulheres que tem apenas 

filhos meninos, aparentemente ficam com menos ajuda nas tarefas da casa do que aquelas que 

tem filhas.

Durante  o  intervalo  de  um dos  cursos,  o  de  culinária  básica,  várias  mulheres  que 

participavam do curso estavam sentadas na varanda da escola conversando. Aproximei-me de 

Dona Margarida, mulher Guarani com cerca de 50 anos, enquanto ela falava de uma linda 

mesa de madeira de eucalipto (calipi, como chamam localmente) que havia visto em algum 

lugar. Ouvindo-a estava Glaucia (41) e sua filha Ana (19) que são respectivamente irmã e 

sobrinha de Dona Margarida. Esta informação sobre o parentesco das duas, de Glaucia e Ana, 

mãe e filha, obtive naquela conversa, de alguma maneira. E isto me surpreendeu, pois disse às 

duas que sempre as via juntas, porém achava que fossem irmãs. Isto suscitou o riso das duas e 

Glaucia explicou que,  apesar de serem mãe e filha as duas fazem muita festa juntas. Ela 

também comentou que ensinou Ana, sua segunda filha - após a mais velha de 26 anos - a fazer 

tudo que sabe. Um dia, contou Glaucia, a sogra de Ana comentou com ela sobre a nora “ela é 

tão nova, e sabe fazer tanta coisa”. E Glaucia com indignação disse que respondeu-lhe “mas é 

claro que sabe, ela sempre fez tudo em casa desde os sete anos de idade”. As tantas coisas que 

Ana sabe fazer, com pouca idade, foram aprendidas com a mãe, na prática da ajuda diária. E 

este aprendizado é concomitante com a manutenção de relações de solidariedade e afeto entre 

mulheres que moram juntas.

Entre as pessoas do grupo estudado por Cecília McCallum (1999), os Kaxinawá da 

Amazônia, considera-se que as crianças ainda não tem capacidade para participar do processo 

produtivo e também não tem capacidade reprodutiva, processos fundamentais no grupo. O 

que implica em pensar nas crianças como não sendo ainda “pessoas propriamente ditas”. É 

preciso construir os corpos e as pessoas adultas, e a construção do corpo implica em inscrever 

diferenças em forma de gênero desde a infância, mas somente a partir de uma idade. Segundo 

a autora, a ‘generização’ da pessoa inicia-se após uma cerimônia de iniciação para meninos e 

meninas chamada nixpo pima. Da mesma forma que esta cerimônia que marca a inscrição do 

gênero na pessoa acontece por volta dos sete anos de idade, fazendo com que a diferença 

sexual seja cada vez mais associada à diferença de gênero, também a partir desta idade as 

meninas começam aprender a fiar algodão. Isto é algo que diz respeito ao aprimoramento da 

sua ‘generização’: algumas fases da vida, como esta da sua iniciação ritual e a da puberdade 
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(11/12  anos)  coincidem  com  marcos  do  aprimoramento  como  tecelã,  pois  junto  do 

desenvolvimento  das  técnicas  da  produção  de  tecidos,  cestos  e  esteiras,  está  o  seu 

desenvolvimento informado na agência feminina. Em São Jerônimo o marco de uma destas 

fases é aquela informada por Glaucia a respeito da filha, que a partir de certa idade começou a 

ajudá-la em todos os afazeres domésticos.  Tarefas estas que também estão relacionadas à 

formação da agência feminina.

As mães e pais geralmente tratam com muito amor e paciência os filhos pequeninos, 

enquanto que com seus filhos mais velhos o trato é diferente,  pois eles já têm noções de 

responsabilidade e, portanto, devem colaborar com a vida familiar assumindo tal postura. As 

mães não aceitam que os irmãos mais velhos batam nos mais novos e os repreendem com 

impaciência por isso, aconselhando-os a tratar também os pequenos com amor.

As moças geralmente tem o primeiro filho por volta dos 15 anos, podendo ser mais 

novas ou mais velhas que isto. Este fato geralmente coincide com seu casamento. Os rapazes 

também se casam por volta desta idade. E, também, entre os casais que conheci, o comum é a 

pouca diferença de idade entre eles. E é comum que os casais tenham vários filhos. Mesmo 

assim, hoje em dia este número é menor do que antigamente, como eles mesmos reconhecem. 

Não poderia manifestar um número médio desta quantidade, porém, muitas mulheres com 

idade próxima dos 30 anos, têm pelo menos três filhos. É incomum uma mulher com cerca de 

40 anos ou mais,  por exemplo,  ter apenas um ou dois filhos.  Isto é mais comum para as 

mulheres jovens, de cerca de 20 anos ou menos, que estão no início de sua vida como mães.  

O "cuidado" com as pessoas, no sentido de tratos que requerem delicadeza, também 

fica  a  cargo  das  mulheres.  As  pessoas  doentes  são  tratadas  ou  acompanhadas  em  sua 

recuperação pelas mãos das mulheres da TI. Neste sentido, pude conhecer a experiência de 

Catarina e dos cuidados que dispensava ao seu irmão doente.

Dona  Catarina,  anciã  Guarani,  passou  algumas  semanas  cuidando  de  seu  irmão 

igualmente idoso, Seu Valdir, na recuperação de uma pneumonia. Seu Valdir passou alguns 

dias em um hospital de Cornélio Procópio/PR, cidade referência juntamente com Londrina 

para a população dos pequenos municípios envolventes. Após a saída do hospital, como este 

senhor é viúvo, decidiu-se (desconheço de que modo e por quem) que ficaria sob os cuidados 

da irmã, também viúva;  cuidado que consistia em ser auxiliado no uso de medicamentos 

receitados pelos médicos, na sua alimentação e bem-estar geral. Com isto, Seu Valdir declarou 

para a irmã que se sentia em boas mãos: “você tá me cuidando muito bem, minha irmã, tô 

gostando de ficar aqui com você”, contou-me Dona Catarina grata pelo reconhecimento do 

irmão.  A senhora  acabou  justificando  a  confissão  do  irmão  relacionando  com o  cuidado 
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dirigido ao seu esposo antes de falecer “mas também: eu to cuidando melhor do Valdir do que 

cuidei do meu esposo quando ele tava doente”. Desconheço o motivo do falecimento de seu 

esposo, no entanto, soube através de Joana, filha do casal, que ele tinha por volta de 57 anos 

quando de sua morte, cerca de 6 anos atrás. Dona Catarina confessou que não pôde ficar no 

hospital muitas vezes com ele porque naquela época teve de cuidar também de um dos seus 

filhos, “o caçula”, que desenvolveu algum tipo de deficiência que ela associou com o impacto 

da doença do pai na “cabeça” do filho. Filho que permanece morando com a mãe, sob seus 

cuidados contínuos. 

Como  mencionado,  os  homens  geralmente  são  muito  amorosos  com  os  filhos 

pequenos, sejam meninas ou meninos, eles brincam com os filhos e riem de suas peripécias. 

Existem mulheres que dividem, relativamente, a tarefa de cuidar dos filhos com os esposos.

Uma semana antes de acontecer uma grande festa promovida pelos Guarani de São 

Jerônimo - que veremos a seguir na seção sobre as festividades - os preparativos para a sua 

realização estavam acontecendo firmemente. No local onde a festa seria realizada estavam 

vários  homens  trabalhando,  montando  a  estrutura  para  o  baile.  Os  mais  jovens  estavam 

concentrados  observando,  entre  outras  coisas,  um  deles  cortando  um  grande  tronco  de 

eucalipto (calipi) com a motosserra, cortando em forma de tábuas. Em um momento de pausa 

o jovem Jorge, tratorista dos Guarani, permaneceu conversando com outro quando sua esposa 

veio em sua direção,  vagarosamente,  com um pequeno menino nos braços.  Logo um dos 

rapazes presentes avistou o pequeno e começou a chamá-lo para seus braços. O menino então 

foi  no  colo  daquele  que  se  dizia  tio  e  ficaram  os  dois  muito  contentes,  brincando  de 

morderem-se o rosto. A esposa então chegou próxima a Jorge, ficou por alguns minutos e 

disse que ia deixar o menino ali, com ele. Ele concordou e a mulher saiu novamente, devagar. 

Logo o menino foi colocado no banco do trator agrícola que ali estava para o transporte das 

torras  de  eucalipto.  Vários  outros  meninos  se  penduraram  na  máquina  e  ficaram  ali 

observando o trabalho dos homens.

Nota-se, portanto, que, além do cuidado com os pequenos, sejam dos pais, avôs ou 

tios, o tomar conta deles também pode fazer parte da rotina dos homens. Pois através da 

atitude da esposa e mãe, de naturalidade na entrega do menino ao pai, percebe-se que no que 

tange aos filhos, o casal pode compartilhar de certo revezamento em seu cuidado, dependendo 

do contexto.

2.2 OS CURSOS E OS TRABALHOS
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Os homens concertam coisas, resolvem questões na cidade, trabalham nas suas roças 

e/ou em outras, manuseiam as máquinas agrícolas, os veículos e as ferramentas pesadas, como 

motosserra,  e  que  exigem  determinada  habilidade,  como  o  facão.  Fazem  o  que  for 

considerado de esforço excessivo ou em locais arriscados.

Certa vez participei do curso de artesanato com taboa (Typha domingensis) e bananeira 

(Musa sp.) junto das mulheres da reserva. Antes do curso acontecer já havia sido decidido que 

alguns rapazes iriam junto até a represa da reserva para fazer o corte das taboas e até outra 

área para cortar  os  troncos de bananeira.  Estas  tarefas  costumam,  segundo o instrutor  do 

curso, ser feitas pelas próprias mulheres participantes, mas neste caso foi diferente. 

Uma das etapas do curso, a primeira delas, é o próprio corte da matéria-prima para a 

posterior  produção  dos  artesanatos.  Sabendo  disso  o  cacique  Guarani  convocou  alguns 

homens da reserva para colaborar nesta etapa da realização do curso. O corte das taboas seria 

feito em uma das represas d´água da TI e os troncos de bananeira seriam cortados no terreno 

da família Calisto. Ambos localizados há uma distância considerável da escola velha na sede 

da reserva, onde o curso seria realizado. Para tanto, foi-se requerido o trator junto de uma 

carretinha de duas rodas para fazer o transporte das mulheres e também dos materiais colhidos 

em cada parada.

FIGURA 12: Mulheres, homens e crianças no trator e na carreta voltando do corte das taboas e dos troncos de 
bananeira. 
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Antônio,  filho  de  Dona Catarina  dirigiu  o  trator;  o  professor  e  outros  jovens  que 

colaborariam no corte foram pendurados ao lado do motorista e na carreta. Na saída da sede, 

como as mulheres estavam usando um boné verde e jaleco branco e verde recebidos pelo 

instrutor do SENAR - que precisavam vestir para participar - um senhor que por ali passava 

nos viu e perguntou rindo “onde que vai esse bando de palmeirense?”. As mulheres riram e 

comentaram que estavam mesmo “estranhas” daquele jeito.

Na represa os homens pegaram seus facões e entraram no “brejo” para cortar as taboas 

enquanto as mulheres ficaram observando de longe a sua ação e conversavam sobre assuntos 

diversos. Mas o comentário geral era “que bom que os homens vieram para cortar, eu não ia 

entrar ai para isso, não”. Também algumas mulheres estavam com os filhos e isto dificultaria 

a operação. Além disso, no corte dos troncos de bananeira igualmente os homens agiram com 

seus facões, seguindo as instruções do “professor”. Enquanto isso as mulheres conversavam 

em pequenos grupos.

As mulheres geralmente estão acompanhadas de seus filhos pequenos, sejam as mães 

ou as avós. Levam eles aonde forem, a não ser quando a jornada será demasiado desgastante 

ou quando podem deixar sob os olhos de outros adultos ou de algum outro irmão que tenha 

idade suficiente para dar-lhes de comer e tomar conta para que não se machuquem.
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Quando chegamos ao local do corte dos troncos de bananeira nas terras da família 

Calisto, algumas mulheres foram até uma das duas casas que formavam a parte residencial da 

propriedade  para  cumprimentar  uma  anciã  Kaingang  que  ali  vive.  Esta  senhora  estava 

sozinha, preparando o almoço em seu fogão de barro. Outras mulheres avistaram alguns pés 

de cana e cortaram alguns troncos para chupar seu caldo açucarado. Veremos no próximo 

capítulo que isto rendeu algumas brincadeiras entre as mulheres mais tarde.

Como  pude  demonstrar  neste  caso  o  motorista  do  trator  foi  um homem,  pois  as 

técnicas com as máquinas agrícolas  são de domínio masculino,  bem como a técnica com 

utensílios “perigosos”, como o facão. São os homens aqueles que requisitam os cursos como 

de tratorista,  de motorista  de carro e  moto,  de meliponicultura,  de viveirista  e  etc.  Já  as 

mulheres quererem cursos de artesanato e culinária, principalmente. Os cursos geralmente são 

desenvolvidos segundo o interesse das pessoas e os materiais presentes na reserva: como o 

fato de ter taboas e bananeiras para através de suas fibras produzir o artesanato; ter milho para 

a utilização de sua palha também na produção de artesanato; ter mandioca para realizar o 

curso de culinária com os seus derivados; ou no caso dos homens, ter as plantas ou máquinas 

para a realização de cursos que aprimorem e também certifiquem os seus conhecimentos e 

habilidades em seu manejo.

Existe, portanto, uma divisão entre atividades "delicadas" e "pesadas", termos nativos 

que  distinguem  as  características  das  atividades.  Tanto  os  homens  não  desejam  fazer 

atividades que se relacionem com algo considerado delicado (como mexer com culinária e 

artesanato) como as mulheres não têm interesse em exercer atividades que demandem esforço 

pesado (como mexer  com trator  e  manejo agrícola).  Salvo algumas exceções nesta  regra, 

como o jovem André, índio Xetá que participou de dois cursos de culinária junto da esposa. 

Dos demais homens não ouvi comentários a respeito da participação do jovem nestes cursos.

Os cursos de panificação e de culinária básica realizado na TI no segundo semestre de 

2013 contaram com a participação do jovem casal formado por André e sua esposa. O curso 

de  panificação  (produção de  pães  e  demais  produtos  derivados)  inaugurou a  participação 

masculina  em cursos  de  produção artesanal  de  alimentos.  André,  além disso,  iniciou  sua 

própria participação nos cursos através daqueles voltados “para as mulheres”. Pois os cursos 

anteriormente ofertados  “para os  homens”,  como de Trabalhador  na Meliponicultura  e de 

Tratorista Agrícola, não contaram com a participação do jovem.

André  porém não inaugurou a  intercalação  da participação dos  dois  sexos  em um 

mesmo curso que a princípio é mais voltado somente para um deles. Pois os cursos voltados 

para os homens já haviam contado com a participação de Joana, a já mencionada filha de 
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Dona Catarina e uma de minhas principais interlocutoras Guarani, que marcou presença no 

curso de Trabalhador em Florestamento (voltado para as técnicas de produção de mudas e 

manejo de espécies nativas). 

Apesar de podermos com isto vislumbrar a possibilidade que existe em se participar de 

cursos mais voltados para o público de sexo oposto ao seu, não posso, contudo, afirmar as 

motivações  individuais  dos  dois  ao  procurarem por  estes  cursos.  Quanto  a  André  e  sua 

participação junto da esposa nos cursos relativos a produção de alimentos, desconheço a razão 

de seu interesse. No entanto, em um destes cursos que estive presente o jovem demonstrou 

estar altamente interessado durante os ensinamentos do instrutor e ele era um dos mais ativos 

durante  as  preparações  dos  alimentos.  E,  além disso,  André  participou posteriormente  do 

"curso de horta",  o qual desta vez contou com participação mista de homens e mulheres. 

Falaremos mais deste curso adiante. Estes são alguns fatos que podem ajudar a entender a 

participação de André nestes cursos como atitudes relacionadas ao seu interesse nas atividades 

relativas à alimentação. 

No caso de Joana, sua participação no curso de Trabalhador em Florestamento pode ter 

relação com o fato de ela ocupar um cargo dentro do PBA-CI. Por isto Joana pode ter mais 

facilidade no acesso aos cursos de modo geral, pois aqueles voltados para as mulheres ela 

mesma ajuda a promovê-los,  sendo que por este motivo acaba tomando conhecimento de 

primeira mão sobre os cursos e outras atividades. Sua participação em um curso voltado para 

os homens pode ter relação com o seu desempenho de tarefas mais masculinas como, por 

exemplo, as relações com o exterior que precisam ser mantidas para que se possa assumir este 

cargo; sem que isso de algum modo interfira em suas atividades femininas. E ainda, como 

mais um elemento, sei do apreço que Joana tem pelas plantas que cultiva ao redor de sua casa, 

de frutíferas e ornamentais,  acumula vasos de diversas espécies de flores e se interessa a 

respeito  de  jardinagem,  algo  que  também pode  tê-la  motivado  a  participar  do  curso  de 

viveirista.

Estes  cursos,  que  estavam  acontecendo  cerca  de  uma  vez  por  mês  (agora  estão 

paralisados, como num recesso), foram ainda finalizados de forma especial neste sentido da 

separação entre cursos de participação mais feminina ou mais masculina pela ocorrência do 

curso de Trabalhador na Olericultura básica (mais conhecido como “curso de horta”, voltado 

para a produção de hortaliças através de técnicas de manejo orgânico). Este curso, o último do 

ano, realizado em novembro de 2013, foi o primeiro curso a contar com participação mista, 

praticamente simétrica, de mulheres e homens.
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FIGURA 13: “Curso de Horta”, parte teórica em sala.

FONTE: Spenassatto (2013)

Neste curso a organização espacial da sala para assistir aos slides da aula se deu de 

forma que os homens ficaram sentados reunidos de um lado e as mulheres ficaram reunidas de 

outro. Entre os homens a variação de idade foi considerável, desde um jovem com cerca de 15 

anos  até  um senhor  idoso.  Já  entre  as  mulheres  sua  participação  constituiu-se  nas  faixas 

etárias dos 30 à 50 anos de idade. O silêncio durante a aula era absoluto, fora movimentações 

para  atender  celular  ou  para  fumar.  Nos  intervalos,  igualmente  os  homens  ficavam mais 

juntos, e as mulheres entre elas. Neste curso André também participou, no entanto, sem a 

esposa. Veremos no capítulo 3, a respeito das relações de casal, um pouco mais sobre André e 

sua mulher.

Para falarmos mais a respeito da separação de atividades pode-se mencionar o jovem 

casal  Guarani  Alice  e  Joaquim.  Ali  o  cuidado com a  produção de  mel  e  outros  cultivos 

agrícolas era observado por Joaquim, assim como o trabalho com madeira e materiais duros e 

pesados. Já o cuidado com a casa, com a pequena filha, com a alimentação e também com a 

venda interna dos produtos agrícolas na TI era de responsabilidade de Alice. 
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Os  materiais  relativos  ao  preparo  dos  alimentos,  aliás,  observa  costumes  que 

perpassam quase todas as famílias da reserva, como a utilização de fogão à lenha de barro. No 

caso de Alice, além deste fogão, ela também utiliza um forno para assar pães que também foi 

construído de barro. Este forno foi construído na parte exterior a casa, perto da entrada. A 

jovem disse que, se bem preparado o fogo dentro do forno os pães ficam muito saborosos em 

pouco tempo, “assa o pão em 15 minutos”.  Ou seja,  Alice prepara os alimentos para sua 

família em estruturas, o fogão e o forno à lenha, construídas pelo marido. Fato que mostra 

como as relações são complementares.

No  que  tange  ao  âmbito  espacial,  durante  o  dia  os  homens  estão  fora  de  casa  e 

andando,  se  locomovendo  na  reserva  ou  fora  dela.  Diferentemente  deles,  as  mulheres 

permanecem  mais  em  casa  ou  em  circuitos  mais  próximos,  como  a  casa  de  alguma 

parente/vizinha.  Os  homens  têm o  costume  de  caçar  eventualmente,  alguns  mais,  outros 

menos, animais como quati, capivara, tatu, entre outros. Não é caça para a subsistência, mas 

segundo  as  mulheres  complementa  a  alimentação  que  é  preparada  por  elas.  Os  homens 

também podem estar em suas roças, cuidando de seus cultivos. Não é difícil avistá-los com 

suas  ferramentas  de  uso  agrícola,  como  uma  matraca,  plantando  pequenos  cultivos  ou 

concentrados em funções de concertos destes equipamentos ou outras ferramentas diversas. 

Também os empregos fora da reserva contribuem para esta constante locomoção dos homens.

Assim como falamos a  respeito  da espacialidade  ocupada pelas  mulheres  entre  os 

Mehinaku, também as observações de Gregor (1985) a respeito dos homens correspondem 

com a configuração de São Jerônimo. Neste grupo, também os homens se espalham mais pela 

localidade.  Alguns caçam e pescam há alguns quilômetros da vila.  Outros limpam jardins 

distantes ou trabalham em flechas e cestos na casa dos homens (local central da aldeia onde 

somente os  homens podem permanecer).  Outros  perambulam pelas  florestas  em busca de 

qualquer aventura que lhes aparecer.

A alimentação preparada pelas mulheres é formada por produtos das cestas básicas 

recebidas pela FUNAI e por cultivos próprios, como feijão, milho, mandioca e outros. Muitas 

pessoas  cultivam  roças  familiares  e  também  têm  garantido  alimento  através  das  roças 

coletivas  (uma  Guarani  e  outra  Kaingang).  No  entanto,  também  compram  produtos 

alimentícios na cidade, o que geralmente é tarefa das mulheres, pois elas sabem o que está 

faltando e o que é necessário ter em casa. Os recursos para essas compras vêm do trabalho de 

um dos membros da família: como já exposto anteriormente, os empregos existentes na TI 

podem ser ocupados por somente um membro de família nuclear, seja homem ou mulher, 

desta forma a renda pode vir de um ou de outro. No caso dos trabalhos fora da TI, em que não 



52

existem restrições de acúmulo de empregos por família pois estão fora do âmbito de controle 

interno, pode ser que o homem ou a mulher trabalhem na cidade, ou então ambos. Ou ainda, o 

casal pode obter recursos através da venda interna na TI de produtos cultivados ou produzidos 

por eles, como banana, mel, pão e outros. Os recursos, portanto, podem vir tanto da mulher 

quanto do homem.

Na capina dos roçados coletivos o trabalho que pode ser em parceira de homens e 

mulheres.  O último plantio  na  roça  coletiva  Guarani,  agora  que  existem os  tratores  e  os 

implementos agrícolas (grades, arados, pulverizador, plantadoras e outros), foi realizado em 

outubro/novembro, por cerca de 10 homens, sem a presença de mulheres.11 Este último plantio 

foi de feijão. Quando as plantas já estavam com certo tamanho foram organizadas duas etapas 

de um “mutirão” (como chamam localmente),  ocorridos em dois finais  de semana para a 

capina desta roça. Já esta fase de manutenção do cultivo contou com cerca de 40 pessoas, 

entre homens e mulheres. Inclusive o serviço de cozinhar almoço, que também faz parte do 

mutirão,  foi  comandado somente por mulheres.  Este  mutirão consiste em uma reunião de 

pessoas para capinar alguma roça que haja necessidade e no preparo de alimentação para estes 

trabalhadores. Já ouvi a respeito desta prática em relação às roças familiares, no entanto, o 

mutirão acontece também na roça coletiva. Mais homens do que mulheres trabalharam na 

capina das ervas daninhas que crescem entre as ruas de feijão (cada faixa de plantio é uma 

rua, entre cada rua existem espaços de alguns centímetros em que comumente crescem estas 

plantas invasoras que prejudicam o desenvolvimento do plantio e devem ser retiradas através 

da capina). Mas somente mulheres cozinharam no preparo dos almoços dos mutirões.12

Apesar  de  termos  apresentado  anteriormente  algumas  das  funções  masculinas  que 

fazem com que  os  homens  estejam em constante  movimentação,  não  se  pode  deixar  de 

ressaltar que também existem mulheres que trabalham fora da reserva ou já trabalharam. O 

trabalho  como  empregada  doméstica  na  cidade  não  é  novidade,  -  e  perpassa  diferentes 

gerações de mulheres - bem como em trabalhos bastante duros, como aqueles geralmente 

ocupados  por  homens,  como  boia-fria.  Geralmente  estes  trabalhos  fora  da  reserva  são 

11

1

 Há cerca de um ano atrás esses equipamentos não existiam, portanto, desconheço como e 
por quem eram realizados os plantios.

12

1

 Desconheço mais detalhes acerca destas atividades coletivas relativas ao roçado, como sobre a divisão das 
tarefas para o plantio, manutenção e colheita destas roças. No entanto, fui informada que estas atividades estão 
sendo realizadas neste momento através de recursos advindos do Projeto de impactos da UHE Mauá. 
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assumidos por mulheres jovens, já casadas e com filhos pequenos. Vejamos alguns casos que 

falam sobre esses trabalhos fora da TI.

Dona Laura, senhora mestiça Guarani/Kaingang, contou-me em conversa na sua casa, 

junto de outros familiares seus, sua opinião acerca do horário de verão - mudança de horário 

positivo sob o seu ponto de vista -, que “antigamente dava tempo de sair pra trabalhar, voltar, 

e ainda chegar em casa e lavar roupa”. Declarou que já trabalhou como boia-fria13 colhendo 

feijão e também algodão.  Trabalho que,  como demonstrado em sua fala,  não excluía  seu 

empenho nos trabalhos domésticos. A já mencionada Dona Vera, que é sua irmã por parte de 

mãe, presente nesta conversa, também lembrou o momento em que trabalhou fora da reserva 

no passado, falando para a irmã a respeito de uma praga que acabou com o cultivo de algodão 

naquela época. 

Também tive conhecimento da história de dois homens da TI que trabalharam como 

boia fria. Na mesma manhã em que estive conversando com Dona Catarina, dentre vários 

assuntos um deles foi sobre seu irmão que se recuperava de uma pneumonia e que naquela 

manhã havia  ido  a  uma consulta  médica  levado pelo  sobrinho,  Antônio.  Quando os  dois 

retornaram, Antônio nos fez companhia por alguns minutos, tomou café conosco e quando ele 

foi embora Dona Catarina elogiou o filho,  disse que ele é “muito bonzinho”. Contou que 

antigamente, quando ele era criança, o seu pai passava cerca de dois meses longe de casa 

trabalhando  como  boia  fria  no  Mato  Grosso  e  que  quando  ele  voltava  Antônio  ficava 

constantemente perto dele. Contou que o jovem desejava ficar junto do pai, que sentia sua 

falta. Até que um dia, quando tinha cerca de 13 anos, fugiu e foi atrás do pai. Ficou um bom 

tempo com ele por lá, até que conseguiu um emprego junto do pai, também como boia fria.

Antes de nos centrarmos no relato de Dona Vera sobre sua experiência de trabalho fora 

da TI, é pertinente ser mencionada outra maneira de se estar e viver na reserva diferente desta 

ligada  a  movimentações  de  trabalho  dentro  e  fora  dela.  No  caso  dos  casais  é  possível 

encontrá-los em momentos de tranquilidade,  de quietude,  quando permanecerem sentados, 

conversando ou em silêncio, sem estarem ocupados com trabalhos e afazeres. Esta quietude é 

comum, tanto entre esposos quanto em rodas de mulheres e de homens. O silêncio faz parte, 

está presente na relação entre as pessoas. Isto faz parte do modo de vida na TI São Jerônimo, 

não se está o tempo todo em exercício de funções. Também se passa o tempo desta outra 

maneira quieta e silenciosa.

13

1

 Boia fria, neste contexto, é o trabalhador rural sem vínculos empregatícios que trabalha 
geralmente na colheita de grandes cultivos, sendo seu trabalho temporário.
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Dona Vera, irmã de Dona Laura, na conversa mencionada acima comigo e com seus 

parentes,  reconheceu  como peculiaridade  do  “índio”  uma forma  diferente  de  conceber  o 

trabalho, que pode estar ligada à maneira tranquila de viver. O destaque para comportamentos 

ou maneiras de ser consideradas propriamente “indígenas” foi algo constantemente presente 

nas falas dos morados de São Jerônimo para os brancos.14 Desta maneira,  Dona Vera fez 

menção a  algumas destas  características  “do índio”  através  das  suas  memórias  sobre  um 

tempo  em que  trabalhou  fora  da  TI.  Ela  comentou  que  também já  saiu  da  reserva  para 

trabalhar  anos atrás,  assim como sua irmã, mas que esta  experiência  não foi  considerada 

positiva, ao contrário, ela foi considerada irrepetível. A senhora explicou que “índio trabalha 

num dia, e no outro dia se não quiser não trabalha”. Pois segundo ela, mesmo em dia de chuva 

forte  e  em outras  circunstâncias  difíceis  ela  precisava  ir  ao  trabalho.  De  modo  que  esta 

configuração foi considerada uma experiência negativa, um modo cruel de trabalho, que não 

considerava elementos que ela, Dona Vera, considera como fator na frequência ao trabalho: 

por exemplo, num dia de chuva forte é ruim trabalhar. Ela estava se referindo a si própria, a 

forma como ela é e concebe o trabalho, no entanto, do modo como colocou, pareceu estar 

falando dos outros também, como se fosse uma característica coletiva. Ou seja, a concepção 

de Dona Vera acerca do trabalho fora da reserva mostra uma forma de reflexão que coloca a 

oposição entre modo de viver do índio e modo de viver do branco. Uma das diferenças que 

demarca o seu modo de vida está na ideia que tem sobre o trabalho, e esta ideia e prática ela 

caracteriza como modo indígena de ser, não como uma ideia e modo individual de vida.

Apesar da forma como está colocado parecer que se está reforçando o preconceito de 

índio preguiçoso, não se trata disso: O modo indígena salientado tem mais a ver com como se 

organiza o trabalho e, sobretudo com a autonomia para tanto (não se recebem ordens de um 

patrão, no sentido de controle de alguém sobre o seu trabalho). Pois o cotidiano de trabalho na 

TI  é  formado  através  das  práticas  observadas  nas  diversas  funções  dos  homens  e  das 

mulheres, podendo se configurar de inúmeras formas, dependendo do que a família exerce 

como base  financeira.  No  caso  daqueles  que  cultivam roçados,  o  trabalho  é  mais  árduo 

durante as épocas de plantio e de colheita, pois devem acontecer em pouco tempo, no caso do 

14

1

 Constantemente foram feitos comentários dirigidos a mim a respeito das concepções sobre 
o índio em São Jerônimo. Mesmo que os discursos que ressaltaram os elementos próprios do 
índio tenham partido de pessoas Guarani, somente em um deles foi manifestada opinião sobre 
uma maneira Guarani de ser e outra Kaingang, de forma contraposta. Se não, foram sempre 
falas ressaltando valores  do índio,  de maneira geral.  No entanto,  para os propósitos deste 
trabalho vamos destacar somente alguns elementos destas concepções que tenham relação 
com a divisão de tarefas.
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plantio  para que as  plantas  não cresçam desproporcionalmente,  e  no caso da colheita  ela 

acontece rapidamente para que se aproveite a maturação do cultivo e as condições climáticas 

ideais.  De  maneira  que,  se  a  família  mantém  outros  cultivos  ela  está  cotidianamente 

trabalhando na agricultura. Mas se trabalha com poucos cultivos, tem mais tempo para se 

dedicar a outros afazeres ou mesmo para permanecer sem trabalhar.

Se a  fala  de Dona Vera estiver  baseada na experiência  agrícola,  portanto,  existe  a 

possibilidade de que o trabalho seja exercido com tal liberdade, no sentido de autonomia das 

condições de trabalho, pois a sua rotina fica a cargo exclusivo do agricultor e das condições 

da natureza, sem passar por qualquer controle de outra pessoa. 

2.3 ÂMBITOS DA POLÍTICA

Antes de expormos elementos etnográficos que falem sobre a divisão das tarefas entre 

homens e mulheres em âmbito político, vamos elucidar a forma na qual se assenta a ideia 

básica desta seção, qual seja a não hierarquização das tarefas segundo um viés masculino ou 

feminino preponderante. Trata-se de uma relação pensada no plano da simetria de valor das 

funções exercidas pelos homens e das funções exercidas pelas mulheres, segundo a concepção 

das últimas. A forma que pretendemos elucidar na qual esta ideia de simetria está baseada diz 

respeito à rejeição de uma leitura dualista de âmbito público versus âmbito doméstico.

Existe, segundo Overing e Passes (2001, p. 3), um elemento comum à antropologia e à 

filosofia ocidentais em separar o domínio do público (o espaço frio e racional governado pelo 

contrato  e  pela  lei;  que  seriam  as  relações  sociais,  propriamente  ditas)  e  o  domínio  do 

doméstico (o espaço confortável e afetivo das relações  familiares e  pessoais,  centrado no 

cotidiano  do  cuidado  e  da  responsabilidade  pelas  crianças).  As  discussões  desta  corrente 

teórica representada por Overing é justamente no sentido de superação do que se entende por 

um “preconceito inerente” nas teorias ocidentais  sobre a política,  o social  e a moral,  que 

separam esses domínios.

Valendo-se dos apontamentos de Strathern (STRATHERN, 1988, apud OVERING E 

PASSES, 2001) acerca desta distinção, os autores concordam que as ideias ocidentais sobre a 

ordem social, pautadas em noções de controle e de forças coletivas da sociedade, coincidem 

com o domínio público dos homens. De maneira que o seu extremo oposto corresponderia ao 

domínio  subordinado,  individualizado  e  familiar  do  doméstico,  domínio  exclusivamente 

feminino.  Strathern  diz  que  uma  distinção  de  gênero  como  esta  entre  as  preocupações 

publicas e privadas não necessariamente ajuda no entendimento das socialidades indígenas. 

Como demonstrado por Strathern, o antagonismo sobre questões de moralidade, questões do 
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publico e do doméstico não é sempre típico de relações de gênero, pois os valores do cuidado, 

da confiança e da cooperação são igualmente relevantes para os julgamentos de ações de 

homens e de mulheres.

Ao centrarem em suas discussões as noções indígenas de socialidade e convivência, os 

pesquisadores que compartilham desta antropologia veem a separação ocidental do público e 

do privado, do coletivo e do doméstico como uma obstrução em sua tarefa de antropólogos. 

(OVERING  AND  PASSES,  p.5).  Pois,  todos  aqueles  atributos  e  relações  que  nós 

designaríamos  sob  a  alcunha  de  ‘âmbito  doméstico’,  ao  contrário,  para  muitos  grupos 

indígenas da Amazônia isto seria identificado como do reino do social, propriamente.

Overing and Passes (2001, p. 7), portanto, pensaram em iniciar uma antropologia do 

cotidiano (anthropology of every-day), através do qual pudessem explorar em maior minúcia 

entre os indígenas da Amazônia aquilo que em nosso dualismo ocidental seriam os âmbitos 

contrários ao social, ao coletivo, ao político, ou seja, a socialidade relativa às virtudes morais 

e da estética das relações interpessoais. De modo que este cotidiano da socialidade não é 

entendido como banal ou irrelevante, mas é o meio pelo qual se pode dar atenção às ênfases 

indígenas. Tendo esclarecido este entendimento, poderemos vislumbrar as questões do campo 

relativas à política.

Em São Jerônimo a política, em âmbito de cacicado e lideranças é exclusivamente 

masculina. A figura de um cacique da TI (na época Posto Indígena) é remontada por seus 

moradores a João Fidêncio Koféij, nascido em 1904 e casado com Catarina Siqueira Fidêncio. 

(ROTHEN,  2000).  Os  caciques  posteriores  -  até  o  momento  em  que  se  instituem  dois 

caciques, um de cada etnia - desde a década de 80, todos corresponderam a duas famílias 

Kaingang (Fidêncio ou Koféij e Cândido), com exceção de Nelson Vargas (o primeiro cacique 

Guarani, relacionado com a primeira família Kaingang por laços de casamento com a neta do 

“velho” Koféij e filha do cacique anterior a Nelson) e Manoel Daka (índio Guarani vindo de 

outra reserva da região, a TI Apucarana).15 Ou seja, neste âmbito político tem-se nos homens 

as figuras centrais do comando dos assuntos da comunidade indígena.

As mulheres têm canais próprios para participar das decisões e processos políticos 

apesar de não assumirem formalmente posições de autoridade política. A preponderância nos 

assuntos  da  casa,  no  âmbito  doméstico,  nas  relações  com a  comunidade  em geral,  e  em 

15

1

 Para mais informações a respeito do histórico das lideranças na TI ver a tese de Kimiye 
Tommasino chamada “A História dos Kaingang da Bacia do Tibagi: uma sociedade Jê 
Meridional em movimento”.
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algumas posições chave da vida comunitária indígena da atualidade, como no colégio, fazem 

das mulheres figuras centrais nos processos políticos do dia-a-dia. 

Existe  o  cargo  ocupado  por  Joana  como  funcionária  indígena  dos  processos  de 

compensação da UHE Mauá.16 Neste cargo Joana lida constantemente com demandas internas 

e externas, por isto se relaciona também com os brancos da cidade ou que trabalham na TI. 

Neste processo ela apreende o universo masculinizado da política através da relação direta 

com o cacique e lideranças Guarani bem como na organização de atividades relativas ao cargo 

que ocupa.

No entanto, existe uma insegurança demonstrada por algumas mulheres no que tange à 

ocupação ou relação com posições politicamente reconhecidas na TI. Isto nos revela Joana ao 

refletir  sobre os conflitos entre  os  lados  políticos  do local  na atualidade.  Apresentaremos 

basicamente este fato político peculiar da TI para depois retornar a esta questão de Joana.17 

Vejamos.

Joana explicou que “quem colocou” ela neste emprego foi o antigo cacique, Moacir, 

que tive oportunidade de conhecer,  juntamente com a esposa e  uma das filhas outro dia. 

Normalmente a escolha do novo cacique é por votação, mas nesta troca Moacir foi retirado de 

sua posição através de um abaixo assinado. Segundo Joana, o motivo para esta troca adveio 

da ideia do  lado político  Guarani de que ele estava agindo “como se estivesse traindo os 

Guarani, porque ele é Guarani, mas a esposa dele é Kaingang”. Importante destacar que há 

uma divisão dos empregos existentes internamente na própria reserva: metade deles é dos 

Guarani e metade é dos Kaingang. Estes empregos são aqueles no colégio, nas funções de 

motorista de carros coletivos, os cargos advindos com o PBA e outros. Logo, como política de 

relacionamento entre as etnias políticas18, não se pode acumular estes empregos na família. 

Princípio este que tem a potencialidade de gerar conflitos devido a sua não observação por 

parte  de  algum  dos  lados,  pois  acumular  empregos  pode  significar  concentração  das 

16

1

 Falaremos aqui em funcionários ou cargos do PBA, pois é desta maneira que os indígenas 
se referem aos empregos relacionados à compensação pela UHE Mauá.

17

1

A estes lados políticos correspondem uma série de elementos que minhas considerações não conseguiriam 
abarcar  nos  limites  da  proposta  deste  trabalho.  Mas  num  esforço  de  tentar  pensar  como  estes  lados  são 
concebidos pelas pessoas de São Jerônimo, será apresentado aqui um exemplo de situação em que estas políticas 
dinâmicas vêm à tona.

18

1

 Conceito meu, criado para demarcar a divisão política da TI.
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oportunidades  de  trabalho  na  reserva,  em  detrimento  de  outras  famílias  sem  nenhum 

assalariado.

Mas voltando ao caso do ex-cacique Moacir, aconteceu uma crítica a esta situação de 

acúmulo  de  empregos  e,  sob  a  perspectiva  do  lado Guarani,  como  agravante  houve  a 

“mudança de lado” por parte de sua esposa. Ele ocupava na época (cerca de um ano atrás) o 

cargo de funcionário do PBA, além de ser cacique (o que é aceitável pois esta última posição 

não é remunerada). Como era do lado Guarani, sua família também era, mesmo sua esposa 

sendo Kaingang.  Em dado momento,  sua mulher  decidiu que faria  parte  do lado político 

Kaingang para poder ocupar um dos empregos imbricados nesta relação, no caso um emprego 

no colégio. Ou seja, como esta política de não acúmulo de empregos se refere às famílias e 

obviamente, também aos indivíduos, o lado político Guarani - considerando suas lideranças e 

comunidade que responde a este lado – considerou esta atitude da família de Moacir uma 

traição,  pois  “não  pode  fazer  isso”,  revelou  Joana.  Tais  atitudes  levaram a  sua  saída  do 

cacicado e, posteriormente – por atitude do novo cacique – a sua dispensa do cargo do PBA.

Joana ainda falou  sobre o caso do seu primo por  parte  de  mãe,  Mariano,  que foi 

cacique cerca de 14 anos em uma época em que não havia divisão política refletida em dois 

cacicados, como há hoje. No entanto, a política de não acumulo de empregos já existia, pois 

sua  saída  também  teve  relação  com  isso.  Segundo  Joana,  Mariano  tinha  o  emprego  de 

motorista do carro da saúde da TI (que hoje, aliás, não existe mais) e algum outro emprego, o 

que corroborou no fim do seu cacicado. À título de comentário geral, na época do cacicado de 

Mariano o salão de festas era também utilizado como espaço de reuniões e eventualmente 

prisão.  Segundo  pesquisa  de  Leticia  Rothen  em São  Jerônimo  (2000),  o  salão  era  mais 

utilizado para estes fins do que como espaço de festas, pois o cacique as havia proibido. A 

autora não menciona o motivo para esta proibição, mas é possível perceber que tanto Mariano 

quanto Moacir causaram descontentamento da população com a proibição das festas. Fato que 

ficou marcado pelos moradores e famílias Guarani, principalmente entre os não-evangélicos, 

como um problema causado pela religiosidade evangélica do então cacique, que ainda hoje 

faz parte da Congregação Cristã no Brasil19.

A instabilidade na ocupação do cargo de cacique e de liderança, demonstrado através 

da troca de caciques como um evento relativamente normal ou parte do processo político da 

TI,  causa uma dupla insegurança na posição de Joana:  de um lado,  mesmo as lideranças 

19

1

 A Congregação Cristã no Brasil é uma igreja evangélica pentecostal que, segundo Dona 
Vera, moradora de São Jerônimo, começou seus trabalhos por ali na década de 80.
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masculinas (cerca de cinco ou seis homens) que ocupam “tradicionalmente” estes cargos estão 

sujeitos às vicissitudes constantes dos conflitos e rompimentos de alianças políticas; de outro 

lado, “não é comum as mulheres ocuparem esses tipos de posições aqui”, disse Joana. Ou 

seja, além de lidar com esta situação instável enquanto uma pessoa que ocupa uma posição 

visada, ela teme pelo fato de ser uma mulher nesta situação. O que a deixaria em uma situação 

de maior insegurança em comparação aos homens.

Perguntei a Joana se no caso dela e de sua família haveria alguma coisa de “errado”, 

como  nesses  casos  relatados,  que  pudesse  fazer  com  que  fosse  despedida,  ela  negou. 

Perguntei também se era o cacique quem escolhia as pessoas para trabalhar nos cargos do 

PBA, e ela disse que não, ou melhor, que “não era pra ser, mas acontece”20.

Acredito que trabalho remunerado na reserva para mulheres, além do cargo de Joana, 

exista ainda nas diversas funções exercidas no Colégio Estadual Cacique Koféj. Já para os 

homens, principalmente depois do início da realização do Projeto Básico Ambiental na TI 

existem vários empregos remunerados e com carteira assinada, como de tratorista, vigilante, 

funcionários do PBA, também empregos no colégio e etc.

2.4 AS FESTIVIDADES

Existe  uma  centralidade  das  festividades  na  vida  social  da  Terra  Indígena  São 

Jerônimo. Em especial a comemoração do Dia do Índio, que já foi mencionada em trabalhos 

anteriores sobre a TI São Jerônimo (ROTHEN, 2000), tem uma importância que se reflete na 

sua realização há mais  de vinte  anos na TI.  Festas  como estas mobilizam as energias  da 

comunidade  inteira:  para  os  que  participam  as  conversas  revelam  suas  expectativas, 

ansiedades e preparação; para os que não se envolvem tanto, como alguns evangélicos, a festa 

igualmente está na “boca do povo”. Veremos adiante algumas situações que exemplificarão 

esta grande mobilização.

Nos momentos festivos, como o Dia do Índio (19 de abril), estão incluídos os jogos de 

futebol  (está-se  pensando em elaborar  uniformes dos  times da reserva),  os  bailes  para os 

adultos e a discotecagem para os adolescentes ou jovens adultos, os churrascos durante o dia 

e, eventualmente, alguma apresentação artística dos jovens elaborada através do colégio. 

A maior festa realizada na TI neste ano foi a 15ª Festa do Peão de Boiadeiro da Terra 

Indígena São Jerônimo. Esta festividade, como se pode perceber através do número da edição, 

20

2

 Desconheço a forma como são definidos estes empregos.
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tem “tradição”, no sentido da existência de uma trajetória de sua realização que remonta há 

alguns anos. Desconheço a sua história mais detalhadamente,  mas na edição deste ano de 

2013 ela foi construída exclusivamente pelo  lado Guarani da TI através de seu cacique e 

demais lideranças indígenas. No mês de abril, quando o lado Kaingang realizou sua festa de 

comemoração do Dia do Índio, em um fim de semana, com bailes e churrasco, os Guarani 

disseram  que  a  festa  deles  seria  somente  em  julho,  para  poderem  promover  uma  festa 

grandiosa. Dito e feito.

FIGURA 14: Estrutura do rodeio e brinquedo do parque de diversões

FONT
E: Spenassatto (2013)

A festa Guarani foi realizada em uma área onde se joga futebol, um local amplo e 

plano, de chão batido, com a terra peculiar da área da TI que é bastante arenosa. A festividade 

contou com uma atração principal, o rodeio, realizado por uma companhia do gênero trazida 

de Londrina, com montagem de estrutura e tudo: arquibancadas, “área VIP” para assistir o 

espetáculo, o brete (área de concentração dos touros e montadores antes de entrar na arena), 

os equipamentos de som, etc. Também um pequeno parque de diversões foi montado, com 

cerca de quatro ou cinco brinquedos, como carrossel e barco viking. Em virtude de tamanha 

estrutura, no primeiro dia da festa, faltou luz por várias horas durante a noite, pois a energia 

elétrica que alimenta a TI não deu conta de sustentar todas as luzes da festa.
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A estrutura para a realização dos bailes, de tronco de eucalipto e lona foi, desde o corte 

das madeiras, totalmente construída pelos homens da comunidade. Esta estrutura provisória 

foi  construída  especialmente  para  a  festa,  pois  o  salão  de  festas  tradicional  seria  muito 

pequeno.  Tirando o pessoal da própria reserva, foi cobrado o valor de 15 reais para a entrada 

no baile, o que ajudou a financiar os shows.

FIGURA 15: Estrutura para os bailes sendo finalizada pelos homens 

FONTE: Spenassatto (2013)

Esta  foi  uma  festa  em  que as  lideranças  e  os  ajudantes  trabalharam  muito, 

organizando, construindo, administrando e fazendo a segurança. Muitos disseram que por este 

motivo não aproveitaram a festa em si, mas não transpareciam menor satisfação por isto, pois 

do seu ponto de vista, a festa havia sido um sucesso. Mesmo dias antes de sua realização, era 

possível avistar muitos homens cortando troncos de eucalipto, carregando ou então fazendo os 

espetos de pau para o churrasco. Segundo as mulheres Guarani, o cacique havia pedido ajuda 

para o evento, o que mobilizou muitas pessoas para a festa.

Algumas mulheres, como a esposa do cacique, cuidaram do bar do baile e, dentre as 

casas que foram organizadas particularmente para a venda de bebidas, também eram mulheres 

que tomavam conta destes postos. Normalmente são as mulheres que, em momentos festivos, 
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são responsáveis pela produção e distribuição de alimentos como pão, farofa, maionese de 

batata  e  refrigerante.  Já  os  homens  são  responsáveis,  principalmente,  pelo  preparo  e 

distribuição das carnes dos churrascos.

Os brancos da cidade também foram chamados para trabalhar na festa, como no caso 

do rodeio e do parque de diversões já citados, nas barraquinhas de venda de chapéus estilo 

country e outros acessórios, naquelas de comida - como de Crepe suíço - e, principalmente de 

bebida – como as famosas barraquinhas chamadas Capeta -, além do trabalho  apresentando 

shows nos bailes.

Mencionei anteriormente que estas festas mobilizam as energias de todos na TI. Para 

exemplificar  diretamente  esta  questão  levanto  aqui  o  fato  de  as  mulheres,  tanto  de  São 

Jerônimo quanto de Barão de Antonina21 terem demonstrado certa relutância em comparecer 

no curso de artesanato anteriormente agendado para a semana da grande festa.

O curso de artesanato com fibra de taboa e de bananeira aconteceu em São Jerônimo 

na quarta-feira anterior ao fim de semana da festa. E o mesmo curso aconteceu em Barão de 

Antonina  na  sexta-feira.  Em  ambos  os  casos  houve  um  atraso  no  início  do  curso  por 

dificuldades em achar as participantes. No caso de Barão (como é conhecida popularmente a 

TI) as lideranças pensaram até em cancelar o curso por causa da festa em São Jerônimo, 

alegando que as mulheres não compareceriam. Uma das mulheres  Kaingang de Barão de 

Antonina com a qual pude conversar na semana seguinte da festa em São Jerônimo disse que 

“o pessoal nem queria mais fazer o curso por causa da festa”. E também comentou “eu não fui 

no baile, mas também se tivesse ido estava voltando pra casa uma hora dessas só” (eram mais 

ou menos dez horas da amanhã). O curso acabou por acontecer, em ambas as reservas, no 

entanto, se escolheu por adiantar os afazeres para que as mulheres pudessem ser liberadas 

antes do combinado. Elas estavam ansiosas e preocupadas com algumas questões, como o 

tempo para se aprontarem esteticamente para a festa.

Durante as semanas precedentes da festividade vários carros da cidade estavam com 

um grande adesivo no para-brisa traseiro com o logotipo da festa. Também um carro de som 

passava anunciando, entre outras propagandas, a festa na Terra Indígena São Jerônimo. E para 

as  lideranças  que  trabalhariam  na  festa  coletes  especiais  e  camisetas  para  venda  foram 

encomendados. 

21
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 Outra TI localizada em São Jerônimo da Serra, predominantemente de etnia Kaingang. 
Existe uma forte interação entre seus moradores e as pessoas de São Jerônimo. Entre outras 
coisas, pelos seus laços históricos.
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2.4.1 As festas dos jovens

Apresentados  brevemente  os  aspectos  gerais  da  festa,  pode-se  entrar  em algumas 

questões mais específicas desta ocasião que revelam diferenças e semelhanças geracionais e 

também questões relativas aos papéis de gênero perceptíveis em ocasiões como esta.

Como indiquei anteriormente, existem diferentes atividades durante a festa. Apesar de 

não presenciar nenhuma discotecagem, soube que elas são compostas com músicas de funk e 

eletrofunk,  que  são  apreciadas  pelos  jovens  indígenas.  No  início  da  semana  da  festa, 

acompanhando os  preparativos  do  local  de sua  realização,  músicas  deste  gênero  estavam 

sendo ouvidas e dançadas por cerca de cinco meninas em uma das casas mais próximas. O 

som estava alto, podia ser ouvido facilmente, e as músicas eram também cantadas por alguns 

dos jovens que estavam ajudando na construção do salão para o baile. As meninas dançavam 

entre  si  dentro  da  casa  e  na  varanda. Enquanto  isso,  os  pais  ou  parentes  das  jovens 

aparentemente conversavam tranquilos na lateral da casa, sentados em cadeiras e tomando 

café. Soube que um dia antes do início oficial do evento houve uma noite de festa com este 

tipo de música. Os adultos se referiam a esta noite festiva como “dos jovens” ou “para os 

jovens”. 

No primeiro dia da festa, na sexta-feira após o meio-dia, encontrei com Olga, uma 

senhora Guarani com cerca de 60 anos e também com uma adolescente que acredito ser sua 

filha ou neta. Ao falar sobre os preparativos para a festa, a senhora me alertou que ela já havia 

iniciado na noite passada e, apontando para a moça disse “essa aqui voltou 4 horas da manhã 

pra casa”.  Contou que havia  acontecido  a  “festa  dos  jovens” e  que  “festa  é  bom,  mas o 

problema  é  dormir  com o  som alto”,  disse  dando  risada.  Olga  mora  em uma  das  casas 

imediatamente ao redor do local da festa, casa esta que ela disse ter emprestado para a irmã 

que desejava montar uma venda de bebidas durante os dias da festa.

Já os bailes “dos adultos” são animados por música gauchesca e sertaneja. Existe uma 

identificação, na região norte do Paraná de modo geral, com uma cultura country ou sertaneja 

que também perpassa as terras indígenas da localidade. Existem também ocasiões em que 

bandas são contratadas para tocar em finais de semana sem motivo especial.  Além destes, 

também os bailes em outras localidades são frequentados pelos indígenas. Já ouvi mulheres da 

TI relatando anedotas dos bailes que foram no final de semana, rindo muito e fazendo os 

outros rirem. Ou seja, os bailes são assunto recorrente nas conversas independentemente de 

alguma festa especial.

Estive presente em cerca de cinco bailes realizados na reserva. Neles pude observar 

muitas mulheres dançando em pares, tanto as mais novas quanto as mais velhas: mães e filhas, 
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amigas,  irmãs,  parentes  de modo geral  e  etc.  Os homens,  diferentemente,  jamais  dançam 

juntos.  Existem  homens  que  sequer  dançam,  ficam  apenas  às  margens  dos  dançarinos, 

observando. Principalmente os jovens rapazes se comportam desta maneira. Como é o caso do 

filho de Joana que tem cerca de 13 anos e segundo a mãe “adora essas festas, fica sempre 

louco para ir, mas eu já falei pra ele: que que adianta ir e ficar lá sem dançar, passando frio, 

parado lá fora”. Joana disse que o filho fica junto de outros rapazes “só olhando os outros 

dançarem” ou então do lado de fora da festa conversando. Do seu ponto de vista isso não tem 

sentido.  Mas  igualmente  as  moças  jovens  com idade  aproximada  ao  filho  de  Joana  não 

dançam muito nos bailes. Uma hipótese talvez seja a preferência por outros estilos musicais, 

como o funk mencionado anteriormente. O que não impede o reconhecimento dos momentos 

festivos, onde várias pessoas estão reunidas e se divertindo e, portanto, eles também desejam 

estar presentes, mesmo que permanecendo sem dançar22. 

No entanto, além destas pequenas observações sobre “os jovens” e as festas. Há de se 

mencionar  que  para  este  público  o  rodeio  é  sinônimo  de  grande  diversão.  Durante  as 

apresentações - que de modo geral são grandes espetáculos, com muita luz, música e euforia – 

os jovens se concentravam no alto das arquibancadas e permaneciam em pé o rodeio todo, 

dançando  e  cantando  as  músicas  tocadas  e  vibrando  com  a  apresentação  dos  peões, 

principalmente as moças.

Veremos no capítulo seguinte, na seção “Memórias de infância” (cf. p. 92), o relato de 

Joana que, além de revelar algumas condições que vão formando as crianças nos papéis que 

devem ocupar conforme o seu sexo – meninas tomam conta dos mais incapazes, ajudam na 

rotina  doméstica  e  etc.  -,  indicou  o  comportamento  dos  pais  em momentos  festivos,  em 

especial durante os bailes. Joana contou que antigamente os bailes eram realizados na escola 

(hoje conhecida como antiga escola ou escola velha) e que sua mãe levava, em noite de baile, 

cobertores para seus filhos poderem dormir no chão enquanto durasse a festa. Da mãe Joana 

desejava que não lhe imputasse todo o compromisso do cuidado dos pequenos, no entanto, ela 

permanecia dançando o baile todo. E de seu pai nestes momentos Joana lembra apenas que ele 

“bebia uns goles e já caía”. 

Aliás, a mãe de Joana, Dona Catarina, mesmo aos 63 anos continua apreciando dançar 

nos bailes. Dos bailes na reserva em que estive presente, ela igualmente marcava presença e 
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 Infelizmente o contato com os “jovens” (aqueles que ainda não tem filhos) não foi frequente, por isto este 
estudo apresenta informações insuficientes a respeito desta faixa etária. 
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dançava muito. Soube, aliás, através de dois de seus filhos que ela há pouco tempo esteve 

namorando um rapaz muito mais jovem que ela. Isto gerou conflito por parte dos filhos que 

alegavam que ele “estava de olho na aposentadoria dela”.  Dona Catarina frequenta bailes 

dentro e fora da TI e, em uma destas ocasiões conheceu este rapaz. Joana um dia contou-me 

que “ela gosta é de ir nos forró.” 

Veremos no capítulo seguinte que as lembranças de Joana dos tempos de criança têm 

semelhanças ou têm as características relatadas também por outras indígenas de São Jerônimo 

no sentido de que as mulheres gostam muito de dançar e os homens gostam de beber durante 

os bailes.

Dos relatos de minhas interlocutoras sobre suas experiências enquanto mulheres num 

grupo que divide suas tarefas econômicas, políticas e sociais de modo geral entre aquelas que 

são  exercidas  por  mulheres  e  aquelas  exercidas  por  homens,  buscou-se  construir  uma 

narrativa que dimensionasse as suas interpretações sobre estas divisões de tarefas e outros 

elementos que falam sobre gênero na TI São Jerônimo.

2.5 A PRODUÇÃO DO GÊNERO

Em  nossa  sociedade  a  perspectiva  sobre  gênero  é  muito  marcada  pela  ideia  de 

hierarquia (algo que também é presente entre grupos indígenas) e pela luta das mulheres para 

quebrar essa divisão baseada no gênero no que refere, principalmente, ao aspecto laboral. No 

entanto, devemos ter o cuidado de não projetar a priori nem esta e nem outras configurações 

idealizadas. 

Cuidar  dos  filhos  e  acompanhar  o  que  diga  respeito  à  rotina  doméstica  não  é 

necessariamente considerado pior do que ter que assumir as tarefas pesadas na roça ou ter que 

trabalhar fora da aldeia. As mulheres Guarani de São Jerônimo relatam experiências negativas 

a respeito de quando trabalharam fora da reserva e se recusam a fazer tarefas que considerem 

demasiado pesadas para elas, como vimos através do corte das taboas e bananeiras para o 

curso de artesanato. Elas não têm nenhum interesse em assumir tarefas próprias de homens. E 

nem  os  homens  tem  o  interesse  contrário.  No  entanto,  existem  espaços  para  o 

desenvolvimento  individual  de  atividades  apreciadas  pelas  pessoas,  tanto  homens  quanto 

mulheres,  como foi  demonstrado através  da participação  de André e  de  Joana  em cursos 

respectivamente  femininos  e  masculinos,  sem que  isso  implique  deixarem de  assumir  as 

demais tarefas propriamente de homem e de mulher. E também sem que isso gere distúrbios 

nas suas relações com o coletivo.
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Nesse sentido, o relacionamento entre homens e mulheres em São Jerônimo sugere 

que existe uma relação de complementaridade e ajuda mútua entre os esposos no que se refere 

ao desenvolvimento das tarefas cotidianas. Segundo McCallum (1991, p. 161), também para 

os Kaxinawá as agências feminina e masculina são opostas porém complementares dentro do 

processo produtivo econômico e social: “Homens matam e trazem a caça (ambas as ações, 

aka),  enquanto  mulheres  transformam  (bava/bama)”.  Esta  mesma  relação  de 

complementaridade foi-me exposta por Alice quando avistou os cachorros de seu irmão no 

momento em que estávamos na represa, esperando os homens cortar as taboas. Ela disse que o 

rapaz provavelmente estava caçando por ali, pois ele sempre leva seus cachorros para ajudar 

na tarefa. Com isto mencionou os animais de caça que gosta de comer, como quati, tatu e 

capivara. E ainda contou algumas receitas de preparo destas carnes que o marido e o irmão 

levam para casa. De modo que é comum repartir as carnes de caças grandes, como a capivara, 

entre  os  seus  parentes  (pais,  irmãos,  cunhados)  e  vizinhos  (categorias  que  praticamente 

coincidem). Segundo Alice o motivo desta repartição é não ter onde congelar todo o animal.

Segundo  MacCallum  (1999,  p.  166),  com relação  à  complementaridade,  tanto  na 

produção de alimentos quando na produção de pessoas, (que informam a agência feminina em 

certos  aspectos,  como  cozinhar  e  procriar)  homens  e  mulheres  Kaxinawá  estão  em uma 

relação de interação complementar, o que garante a reprodução da vida entre o grupo, pois 

sem isso o processo social não seria possível.

Mas para além desta relação complementar que pretendemos demonstrar, Alice ainda 

revelou através desta última informação a respeito do compartilhamento do alimento mais um 

elemento que pode ter relação com os predicados de solidariedade discutidos pela corrente 

teórica também representada por McCallum, mas em sentido diferente. O motivo da partilha 

do alimento, através da fala de Alice, não está necessariamente em agradar ou ser generoso 

com os parentes, mas pode envolver outras questões não tão representativas de afetividade. 

Para  McCallum (1999)  a  realização  das  tarefas  próprias  de cada  gênero  está  diretamente 

associada  ao  cuidado  (de  filhos,  de  esposa,  de  marido,  dos  pais  e  etc,)  e,  portanto,  à 

construção do parentesco. No caso de Alice, esta construção do parentesco também pode estar 

presente na partilha de alimentos, no entanto, não está isenta de formulações próprias das 

pessoas sobre estas ações que não necessariamente podem estar voltadas para o cuidado com 

os outros.

Como veremos em seguida, a produção do gênero entre as meninas Guarani Nhandeva 

de São Jerônimo começa ao observar e aprender as tarefas de suas mães.  Ao começarem 
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ajudar as mães em casa, as meninas vão construindo sua própria identidade que é relacionada 

às atribuições e demandas femininas. É a agência feminina que vai sendo formada.

Ao passo que estas distinções entre o feminino e o masculino vão sendo produzidas 

desde a  infância,  entre  atividades  atribuídas  às  mulheres  (limpeza  e  manutenção da  casa, 

produção de comida, à rotina da criação dos filhos e cuidado com os familiares) e atividades 

atribuídas  aos  homens  (relativos  à  força  física,  ao  manuseio  de  máquinas,  aos  assuntos 

‘políticos’)  -  sem  que  estas  distinções  se  esgotem  nestes  elementos  -,  existe  também  a 

possibilidade,  como  através  da  maternidade  e  paternidade  e  nas  relações  de  casal,  por 

exemplo, de vislumbrar situações em que homens e mulheres interagem compartilhando das 

mesmas atividades, como no cuidado, brincadeiras e afetividade com as crianças pequenas, e 

no  entrosamento  do  casal  nos  modos  de  se  comportar  um frente  ao  outro  e  nos  lazeres 

diversos, como nos festejos dos jovens rapazes e moças, na produção de artesanato e etc.

CAPÍTULO 3

As relações de casal: entre a harmonia e o conflito

Neste capítulo abordaremos questões que estão relacionadas com as relações de casais 

a partir das preocupações e assuntos evidentes entre as mulheres Guarani Nhandeva. De modo 

que começaremos este capítulo também através dos relacionamentos iniciais entre os casais, 
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como as formas pelas  quais  acontecem sua formação,  o que leva duas pessoas a ficarem 

juntas, incluindo as concepções dos pais a respeito dos relacionamentos dos filhos, os relatos 

da  formação  de  casais  entre  indígenas  e  brancos  e  algumas  informações  a  respeito  dos 

comportamentos  dos  namorados.  Abordaremos  sem  seguida  alguns  aspectos  relativos  à 

relação conjugal propriamente dita, o casamento, sendo que as relações interétnicas, a forma 

de residência, a questão do afeto e do entrosamento, o tempo de casados, os reengajamentos e 

as elaborações comparativas a respeito dos “tempos de solteira e os tempos de casada” serão 

questões constitutivas da abordagem. Também o humor relativo à sexualidade dos casais será 

abordado em grande parte através das conversas entre mulheres e entre os próprios casais.

No início do capítulo veremos aspectos que dizem respeito à boa disposição entre os 

casais,  através  dos  elementos  apresentados  acima,  como  seu  entrosamento  e  humor.  No 

entanto,  este  capítulo  também  se  dedica  à  abordagem  do  cotidiano  dos  conflitos  nestas 

relações entre pessoas e casais. Algo que seria, portanto, o oposto das relações apresentadas 

na primeira parte do capítulo que poderiam ser consideradas mais harmoniosas (e que, ainda 

assim não são isentas de turbulências, como veremos na seção “Idas e vindas”, p. 80). O foco 

principal está nas condições conflituosas que podem levar um casal a se separar,  como o 

ciúme,  o  alcoolismo (majoritariamente  masculino)  e  o  “roubo”  do/a  parceiro/a  por  outra 

pessoa.

Com isto dialogaremos a literatura que tratou dos temas relativos às relações de casal e 

de  suas  perspectivas  teóricas,  principalmente  aquela  que  fora  introduzida  ao  longo  deste 

trabalho  que  é  adotada  por  autores  como Cecilia  McCallum,  Peter  Gow,  Marco  Antonio 

Gonçalves e Luisa Belaúnde. Mas também faremos paralelos com obras de outros autores, 

como Eduardo Viveiros de Castro, sobre os Araweté da Amazônia e Thomas Gregor, sobre a 

sexualidade Mehinaku, povo xinguano do Brasil central.

Veremos que em São Jerônimo a vida comunitária não é construída apenas com base 

em prerrogativas de tranquilidade, agradabilidade, harmonia e etc. (pelo menos não como um 

discurso norteador do que deva ser a existência Guarani),  mesmo que estas qualidades se 

deem na vida cotidiana, elas não são um valor absoluto pois as atitudes e pensamentos que 

indicam estados conflituosos também fazem parte do cotidiano das relações e, portanto, das 

memórias das pessoas sobre as relações de parentesco e da vida comunitária.

3.1 A FORMAÇÃO DOS CASAIS

Sabendo através da bibliografia produzida sobre o tema clássico dos  deslocamentos  

espaciais entre  os  Guarani  de  modo  geral,  e  também  entre  o  subgrupo  Nhandeva 
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(NIMUENDAJU, 1987, CICCARONE, 2001, SILVA, 2007), levanto aqui um contexto social 

em que  os  casamentos  ocorrem internamente  na  Terra  Indígena  com bastante  frequência, 

obviamente  que  entre  as  mulheres  que  pude  ter  contato.  Salvo  para  os  casamentos  com 

brancos, em que se pode conhecê-los e criar laços maritais fora da TI (e também dentro), os 

casamentos das mulheres de São Jerônimo se dão com homens já anteriormente residentes e 

com laços familiares no local.

Apesar de haver parentesco e relações entre as Terras Indígenas da região - mais ou 

menos oito TIs – os casamentos se mostraram mais caracterizados pela residência em São 

Jerônimo das famílias de ambos os lados do casal, ou do mesmo lado (no caso de casamentos 

entre primos) e menos caracterizado por uniões de pessoas advindas de TIs diferentes.

Seria necessário um estudo mais minucioso para detalhar as especificidades da união 

de casais em São Jerônimo, no entanto,  para o que cabe a este trabalho serão levantadas 

algumas  características  gerais  dos  casamentos.  Entendendo esta  denominação,  casamento, 

como a união residencial e concomitante constituição de família (filhos) que pode ou não 

passar  por  documentação  legitimando  o  fato  e  pode  ou  não  passar  por  algum  ritual 

matrimonial.

É necessário compreender que o material aqui levantado diz respeito, em grande parte, 

às  questões  (preocupações)  das  mulheres  de  São  Jerônimo,  com  ênfase  nos  relatos  das 

mulheres  Guarani-Nhandeva.  De  modo  que  as  considerações  específicas  relativas  ao 

casamento  partiram  de  suas  reflexões,  opiniões  e  relatos  espontâneos  calcados  em  suas 

experiências próprias e baseadas também em algumas situações observadas nas relações dos 

casais.

Os relatos das mulheres não contemplaram com muita frequência a exegese de seus 

relacionamentos conjugais, pelo contrário, pouco se falou a respeito; isto em comparação com 

a  constância  das  narrativas  a  respeito  de  outros  fatos  do  passado,  como  por  exemplo, 

memórias das experiências no parto. Ou seja, experiências que digam respeito à maternidade 

fazem mais parte de uma memória compartilhada coletivamente entre as mulheres do que 

memórias relativas à relação conjugal com os companheiros. As experiências relativas a este 

ponto dizem mais repeito à atualidade da relação, a situações vividas no presente.

No entanto, as questões das mulheres que expuseram suas experiências relativas ao 

início de relacionamento conjugal formaram a base etnográfica sobre a qual iniciaremos este 

capítulo.

Existe a percepção de que as mulheres da TI tem sua iniciação sexual em um momento 

diferente das brancas, “aqui as meninas começam cedo”, disse-me Joana ao explicar um fato 
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relativo ao  roubo  de um homem, de uma mulher casada por uma “moça nova”.  Fato que 

explicaremos mais adiante. Como vimos na parte sobre divisão de tarefas entre homens e 

mulheres, por volta de 15 anos de idade ambos casam e formam família. E isto configura, 

junto da sexualidade atrelada, o  começar cedo entre as mulheres do local. Veremos adiante 

alguns casos que remetem ao início de relacionamento entre os jovens.

3.1.1 As determinações dos pais

Conversando com Alice (20) na varanda da escola, perguntei algumas coisas sobre sua 

relação com Joaquim. Ela contou que é prima do esposo, rindo. No entanto, explicou-me, não 

existe uma identificação de sangue entre os dois porque tanto sua mãe quanto seu pai não são 

índios. Segundo ela, seu pai é branco, foi adotado na cidade por sua avó, que é indígena. E a 

mãe de Alice também é branca,  morava na cidade antes de casar e ir  viver na TI com o 

esposo. Agora os dois são separados e sua mãe não mora mais na reserva, somente seu pai. De 

modo que Alice levantou a origem de seu pai para explicar a relação com Joaquim, que é de 

parentesco porém não de sangue.

E por este motivo o casal se conhecia desde muito novos. Então, quando ela tinha por 

volta de 13 anos sua mãe, não índia, levou-a junto dela para uma cidade em SP e lá residiram 

por algum tempo nas casas de irmãs da mãe. Lá ela disse que estudou e sentia desconforto 

pelo fato de ter de responder às perguntas sobre sua etnicidade aos colegas da escola. Logo 

percebeu que não daria para continuar a morar lá. Contou assim que retornou à TI e logo se 

casou  com Joaquim.  Perguntei  então,  de  algum modo  estranho,  como  os  dois  acabaram 

ficando juntos, tentando extrair algo em torno do que havia motivado a atração dos dois. Mas 

Alice, achando graça, disse que ficaram juntos porque ela engravidou. Disse que não queria 

casar cedo, que esse era seu pensamento na época, mas como engravidou seu pai obrigou-a a 

se casar, dando risada. 

A união dos casais em São Jerônimo é, muitas vezes, simultânea com a gravidez, ou a 

maternidade  e  paternidade.  O  primeiro  filho,  portanto,  marcaria  também  o  início  do 

relacionamento conjugal de muitos casais na localidade.  Entre o grupo Tupi estudado por 

Viveiros de Castro, os Araweté (1986), o primeiro filho também teria um papel importante no 

relacionamento entre seus pais: ele nasce, geralmente, em uma configuração em que os jovens 

são recém-casados e passam por uma relação ainda turbulenta, com muitos conflitos, de modo 

que o seu nascimento marca uma quebra. Geralmente os casais partem para um envolvimento 

mais maduro, mais tranquilo, em razão do nascimento do primeiro filho. Como já mencionado 

anteriormente, para os Araweté ter filhos é um valor essencial, os pais prezam para que eles 
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sejam  criados  em  ambientes  tranquilos  e  estáveis,  onde  seus  pais  mantenham  um  bom 

relacionamento.  (VIVEIROS  DE  CASTRO,  1986,  p.  451).  Por  isso  homens  e  mulheres 

adoram  e  mimam  as  crianças.  No  entanto,  neste  contexto  a  chegada  do  primeiro  filho 

acontece com o casamento dos pais já realizado.

Como muitas uniões acontecem a partir  da gravidez da mulher,  a relação feita por 

Alice entre sua gravidez e a obrigação de casar, imposta por seu pai, poderia nos dizer algo a 

respeito das preocupações que podem nortear algumas relações sociais.

Alice ficou grávida antes do casamento. Para pensarmos este fato ligado à exigência 

da  realização  do  casamento  por  parte  do  pai  da  moça,  podemos  nos  guiar  pela  seguinte 

hipótese: dada a recorrência da gravidez como marco para a realização dos casamentos, a 

cobrança do pai de Aline sobre a sua gravidez pode dizer mais respeito ao modo como os dois 

jovens irão estruturar suas vidas para oferecer bem-estar para a criança que está a caminho do 

que a um controle sobre a sexualidade da filha, no sentido de coibir suas atividades relativas 

ao sexo. Pois, como foi identificado na fala de Joana, existe o reconhecimento que as meninas 

de São Jerônimo “começam cedo”, ou seja, iniciam suas atividades sexuais antes das brancas. 

E, portanto, isto não é objeto de preocupação por parte daqueles que educam os jovens. A 

sexualidade está demasiado presente nas conversas e brincadeiras cotidianas para que seja um 

ímpeto a ser controlado,  principalmente na época em que ela começa a aflorar com mais 

intensidade.  Em nosso  contexto  tornar-se  ‘mãe  solteira’ é  encarar  uma  situação  em que 

aspectos morais são frustrados - sob o ponto de vista dos pais - pelas filhas que não controlam 

a  própria  sexualidade.  De  modo  que  os  pais  entendem  que  falharam,  portanto,  na  sua 

educação. No contexto de São Jerônimo este acontecimento está ligado, aparentemente, com a 

responsabilidade que se deve assumir para sustentar uma criança que nascerá. Pode ser que 

observando estes preceitos morais o pai de Alice tenha obrigado o casal a se unir.

Em outro relato, de Joana,  nota-se que em sua primeira união conjugal,  há muitos 

anos,  o  casal  teve  de  fugir  pelo  motivo  de  não  aceitação  da mãe  da moça.  “Casei  nova 

achando que ia me dar bem na vida, que casar era melhor do que ficar cuidando dos irmãos, e 

no fim...”, Joana refere-se ao cuidado com os irmãos mais novos quando era criança como 

uma forte memória da infância, e à tentativa de constituir sua própria vida familiar. Porém a 

expectativa se concretizou em uma realidade tão sofrida quanto as obrigações da infância.

 Joana  contou-me  que  quando  tinha  15  anos  conheceu  o  antigo  companheiro  e 

engravidou.  E que quando se conheceram tiveram de  fugir porque a sua mãe não aceitou a 

união. Disse que ela queria escolher os maridos das filhas. No entanto, depois que fugiram a 

mãe decidiu aceitar.
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Isto traz à tona um episódio em que uma mãe não se sente desgostosa em relação à 

gravidez da filha, pois a gravidez foi consequência de uma união que, esta sim, foi colocada 

em questão,  pois  o parceiro escolhido não era  o desejado pela  mãe de Joana.  Não tenho 

conhecimento  das  razões  de sua mãe para  tanto,  no entanto  sei  que o rapaz  era  também 

mestiço Guarani/branco. Ou seja, este episódio também indica que o ‘problema’ dos pais em 

relação  ao  comportamento  das  filhas  jovens  não  está  necessariamente  na  questão  da 

sexualidade, mas em outros fatores, como a obrigação de garantir para si e para os filhos uma 

boa constituição familiar e que laços de parentesco sejam seguidos.

Mas ainda, no caso de Joana, haveria consequências as quais ela mesma não contava, 

como a morte do companheiro. Um ano após o nascimento da filha do casal ele faleceu, foi 

assassinado em uma outra reserva. Joana contou sobre as dificuldades pelas quais passou ao 

ter de sustentar a filha, contando com ajuda da mãe e dos irmãos. Somente depois, quando a 

menina tinha 6 anos finalmente recebeu pensão do companheiro falecido. Ou seja, o problema 

de ser mãe solteira apareceu em sua fala não como uma questão moral, de constrangimentos 

ou vergonha, mas como um problema de sustento, de condições precárias para a criação da 

pequena.

3.1.2 Os encontros com brancos

Os relacionamentos podem ter início internamente na reserva quando da realização de 

festas e bailes, tanto para encontros entre pessoas da própria reserva, da mesma etnia ou não e 

para encontros com os brancos.

 A filha de Joana, Silvia (20), conheceu seu esposo na TI quando da realização de um 

rodeio.  Como vimos,  não  somente  os  brancos  podem frequentar  as  festividades  na  Terra 

Indígena como são convidados intencionalmente (dadas  as propagandas que são feitas  na 

cidade de São Jerônimo da Serra). Em uma destas festividades Silvia conheceu aquele que 

seria seu esposo, um homem branco, de Londrina. Então este jovem começou a visitá-la na 

reserva até o momento em que decidiram morar juntos na cidade do rapaz. Joana revelou-me 

o que disse a filha quando este momento chegou: “só não arrume filho logo” e em seguida 

emendou "Mas não teve jeito, dizer para não ter [filhos] foi a mesma coisa que dizer para ter. 

Porque daí é diferente com filho, é muito diferente de você ser solteiro e fazer o que quiser”.

Ou  seja,  a  mãe  da  moça  não  se  posicionou  contra  o  relacionamento,  no  entanto, 

aconselhou-a  a  respeito  de  filhos,  no  sentido  de  ter  cautela,  esperar  o  relacionamento 

consolidar-se para então planejar o momento de engravidar. No entanto, assim como a mãe, 
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Silvia logo engravidou. Outra semelhança entre mãe e filha, além da gravidez em uma idade 

próxima, foi o casamento com homens brancos e de Londrina.

Francisco,  o  esposo  de  Joana,  é  seu  segundo  relacionamento,  que  teve  início  em 

Londrina, local onde residiram por alguns anos antes de morarem na TI. Lá tiveram seus dois 

filhos. Faltam-me informações a respeito do que Joana fazia nesta cidade quando conheceu o 

futuro esposo. Porém, como Londrina é uma cidade referência, regionalmente,  o fluxo de 

pessoas de São Jerônimo da Serra para Londrina é diário, seja por motivos de trabalho, visita 

a  parentes,  por motivos  de saúde,  de estudo e  assim por diante.  Nesta  dinâmica entre  as 

cidades a população da TI também está inserida. 

É necessário ter em mente que, do ponto de vista das mulheres, o casamento se insere 

numa expectativa de mudança no sentido de constituir para si uma casa, como esposa e mãe, 

sendo que antes disso seu status é de filha e irmã. E tendo em vista o que foi demonstrado 

anteriormente a respeito das atitudes das mães de obrigarem as filhas mais velhas a tomar 

conta  dos  irmãos,  deixar  a  posição  de  filha  e  irmã  seria  abandonar  uma  série  de 

responsabilidades. Isto está ligado à ideia de que para as mulheres de São Jerônimo ter filhos 

faz parte de sua identidade como tais, não é um problema ou um drama quando se tem filhos 

antes  ou depois  do que se  considera ideal  – como acontece em nossa sociedade onde se 

valoriza que as mulheres engravidem a partir de uma determinada idade e que planejem o 

momento de engravidar -, engravidar “cedo” em São Jerônimo é comum; o que não é comum 

é o desamparo, a falta de apoio daquele que também é responsável pela gravidez, o homem e 

pai da criança.

3.1.3 Os pescos

Tendo indicado uma parte do quadro geral da formação de casais, como onde e como 

podem surgir novos pares, comento agora a respeito do comportamento dos namorados. 

Os  namorados  passeiam  de  mãos  dadas  pela  TI,  ficam  nos  cantos  abraçados, 

encostados em muros e rindo juntos. Existe uma percepção a respeito das diferenças de status 

dos relacionamentos. Percepção que pode ser compreendida através do termo "pesco": como 

mencionado na introdução, ele é usado para caracterizar um "rolo", um envolvimento leve 

entre um casal, diferente de um compromisso firme. Então se diz que um é pesco do outro; 

um modo "caipira" de falar a palavra pêssego. Ao perguntar o significado da palavra uma das 

mulheres respondeu "é que pesco é uma fruta bem gostosa, sabe?!".
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A postura de uma das mulheres Guarani participantes do curso de Culinária Básica 

também demonstrou um pouco de como pode ser o comportamento dos namorados na TI. 

Durante o intervalo deste curso, esta jovem que havia participado com bastante alegria da 

primeira parte,  dando muita risada e fazendo brincadeiras com as outras mulheres,  estava 

encostada na frente de um jovem, que por sua vez estava encostado em um carro de outra 

pessoa, estacionado perto da escola velha. E os dois permaneceram abraçados, bem juntos, 

conversando e rindo. Prestando apenas atenção um no outro.

3.2 O CASAMENTO
Apresentada esta configuração inicial das relações começaremos a adentrar o universo 

do  relacionamento  conjugal  como  ele  aparece  caracterizado  nas  falas  das  mulheres  de 

diversas maneiras e como é vivenciado e posto em questão em variadas situações e reflexões. 

Veremos nesta parte do capítulo aspectos relacionados à residência de um novo casal, suas 

demonstrações  de  afeto,  as  “idas  e  vindas”  em  um  relacionamento,  os  reengajamentos 

conjugais e as formas de entrosamento entre homem e mulher em uma relação. 

Durante toda a realização da pesquisa,  quase a totalidade das mulheres – e alguns 

homens - com as quais tive oportunidade de conversar em São Jerônimo perguntaram-me a 

respeito  de  meu  tempo  de  casada,  sobre  a  existência  de  filhos  e,  eventualmente  sobre  a 

existência  e  quantidade  de  irmãos.   De  modo  que  estas  perguntas  configuram 

inequivocamente  um  quadro  de  interesse  feminino  sobre  os  temas  do  casamento  e  da 

maternidade23.

3.2.1 As relações interétnicas
Como pudemos vir observando ao longo deste trabalho, os casamentos interétnicos são 

uma realidade fortemente presente na TI São Jerônimo,  entre as etnias internas (Guarani, 

Kaingang e Xetá), bem como com os brancos. A ocorrência dos casamentos interétnicos são 

um dado fundamental, no sentido de serem altamente recorrentes e pouco problematizados 

nestes termos. Ou seja, quando as mulheres são perguntadas a respeito de seus casamentos, 

sobre quem são seus esposos, elas apenas mencionam a etnia de seus parceiros como uma de 

suas qualidades quando eles são brancos. Não mencionam a etnia do marido - sendo elas 

23

2

 Infelizmente as relações entre mulheres, que pretendíamos elaborar também como um dos focos deste estudo
não puderam ser contempladas do modo como seria adequado. As relações entre mulheres, além de serem um 
elemento  por  si  só,  contextualizariam  como  os  temas  principais  desta  monografia  surgiram  e  como  eram 
debatidos entre elas, como a divisão das tarefas entre homens e mulheres e o casamento. Sendo que questões 
como a maternidade e paternidade, as experiências no parto, as trocas de conhecimentos femininos e outros, 
também altamente relevantes nos debates e relatos das mulheres, ficarão reservadas para outra oportunidade.
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Guarani - quando são da mesma etnia que a sua, Xetá ou Kaingang. Demarcam a etnicidade 

apenas quando os maridos são brancos.

Existe, portanto, um realce manifestado nos discursos quando, não apenas os maridos, 

mas também os parentes próximos são brancos;  como pudemos demonstrar anteriormente 

através da ênfase de Alice ao explicar suas origens, sobre seu pai e sua mãe serem brancos. 

Também em minha primeira  conversa  com Joana  ela  me  disse  o  nome de  seu  esposo  e 

complementou manifestando sua etnia: branco. Também quando falou a respeito de seus pais 

mencionou que seu pai era branco.

Esta ressalva, sobre a etnia do esposo, não costuma acontecer quando o casamento é 

entre pessoas da mesma ou demais etnias da TI. No trabalho de Letícia Rothen (2000, p. 33), 

foram identificadas as formas pelas quais a população de São Jerônimo tende a se reconhecer. 

Segundo a autora,  na Terra Indígena São Jerônimo “a condição indígena é construída em 

termos de raça, sangue e a mistura destas”. Quanto às possibilidades de classificação do modo 

como  os  índios  se  identificam,  a  autora  levantou  as  seguintes  categorias:  dentre  os 

considerados índios estão os índios bravos, os índios puros e os mestiços índios, dentre os 

considerados mestiços estão os mestiços de não-índios e, por fim, têm-se os não-índios (que 

seriam os  “brasileiros”  ou  brancos/negros).  Daquelas  categorias  que  abarcariam o  que  se 

considera por índio, pouco ouvi falar o termo índio bravo. Mas algo que pode dizer respeito a 

esta categoria24 poderia ser compreendido através do relato de Dona Laura a respeito do pai, 

Kaingang; da mesma maneira as categorias de índio puro e mestiços índios aparecem em sua 

fala. Vejamos.

A categoria de índio puro é levantada, normalmente, quando alguém está falando sobre 

os antepassados. Dona Laura, contando sobre a história de sua família disse que sua mãe era 

índia Guarani e, como se entre parênteses enfatizou “minha avó era índia pura Guarani”. E 

seu pai era índio Kaingang “desses do mato, vivia na beira de rio”, do qual ela guarda uma 

lembrança especial: “eu cheguei a dormir lá, com ele, nas cinzas, na beira do Tibagi”. Dona 

Laura  disse  que  conheceu  os  caciques  mais  antigos  da  região  por  ter  passado  por  essa 

experiência com seu pai. Dona Laura, portanto, é mestiça Kaingang/Guarani, e é como se 

reconhece. Já sua filha, ao contar-me sobre seus pais disse que sua mãe era mestiça índia e 

que seu pai era branco.

24

2

 Categoria emprestada por Rothen (2000) de Tommasino (1992), que foi identificada pela 
última  autora  na  oposição  entre  Kaingang  e  Guarani,  sendo  que  os  primeiros  eram 
considerados  preguiçosos  e  bravos,  enquanto que os  segundos eram trabalhadores  e  mais 
“pacificados”.
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No  entanto,  na  categoria  descrita  como  mestiços/não-índios  estão  os  índios  que 

também tem sangue de branco, como no caso dos filhos de Dona Laura e Seu Manoel, os 

filhos de Dona Catarina e seu falecido esposo branco, os filhos de Joana com seu segundo 

esposo também branco,  e assim por diante.  Existe um alto índice de mestiçagem na TI São 

Jerônimo. De maneira que quando alguém é considerado “puro” etnicamente, esta qualidade é 

ressaltada. 

No  entanto,  os  mestiços  também  se  identificam:  falam,  por  exemplo,  “mestiço 

guarani” ou “mestiço Kaingang” significando a mistura com brancos, mas sem mencionar 

necessariamente o termo “branco”, como se o termo “mestiço” já carregasse a relação com os 

brancos.  Mas  quando  a  mestiçagem  é  entre  etnias  indígenas  fala-se  “mestiço 

Guarani/Kaingang”, servindo este primeiro termo como um marcador mesmo de mestiçagem, 

anterior à menção a respeito de quais etnias ‘mestiçaram’.

Pode servir como elemento para pensar essa demarcação étnica dos brancos e não dos 

indígenas  nos  discursos  das  mulheres  a  ideia  geral  de  que  estão  todos  “misturados”  e, 

portanto,  não  haveria  diferenças  étnicas  bem  demarcadas,  no  sentido  de  fronteiras  ou 

obstáculos  nas  relações  entre  eles.  Apesar  disso,  as  diferenças  não  são  simplesmente 

ignoradas, dependendo o contexto elas podem ser ativadas. Como uma maneira de demonstrar 

esta questão podemos ainda nos apoiar na fala de Dona Laura, que ao finalizar a história de 

sua família tentou explicar-me porque ela se diz mais Guarani do que Kaingang. Esta senhora 

contou que foi criada em meio aos Guarani por causa do pertencimento de sua mãe a esta 

etnia e o falecimento do pai quando ainda era jovem. Considera hoje que isto foi bom para ela 

porque os Guarani “são assim, mais inteligentes, parece, sabem falar melhor”, e ainda: “Até 

hoje os Kaingang também acham, que os Guarani sabem falar melhor”. 

Ou seja, nossa menção anterior ao que possa corresponder aos índios bravos indicados 

na classificação de Rothen, tem aqui sua correlação. Pois existe a ideia de que os Guarani e os 

Kaingang tem essa diferença específica: enquanto os primeiros são mais mansos, sabem falar 

melhor, passando uma ideia de superioridade frente à conduta Kaingang, estes últimos são 

considerados mais arredios, índios bravos, que vivem mais ao modo dos antigos. E esta ideia 

a  respeito  de  cada  uma  destas  etnias  perpassa  o  imaginário  de  ambos,  os  Guarani  se 

reconhecendo de um modo superior aos Kaingang por suas qualidades classificadas quase 

como mais  civilizadas em comparação com os Kaingang, e estes se reconhecendo mesmo 

como mais selvagens, mais corajosos, mais bravos.

Peter  Gow,  em seu estudo intitulado “Of  Mixed Blood”  (1991),  pesquisou  um povo 

nativo do rio Baixo Urubambam, os Piro, como já mencionado na introdução deste trabalho, que 
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diz frequentemente ser de “sangue misturado”. Existem vários paralelos entre o povo estudado 

por Gow e a população de São Jerônimo, mas a principal delas talvez seja a respeito da “mistura”. 

O autor mostra como a categoria da mistura é relacional: as pessoas do “aqui e agora”, vivas e 

“misturadas” estão em oposição às categorias relativas à pureza dos ancestrais da floresta, do 

passado e dos lugares distantes. Desse modo, a mistura relaciona-se com ideais a respeito de 

civilização no seguinte sentido:

[...] “ser civilizado” não é oposto a uma cultura idílica “tradicional” que vem 
se  perdendo,  mas  sim  se  opõe  à  ignorância  e  ao  desamparo  dos  antigos 
ancestrais moradores da floresta. Ser “civilizado” é ser autônomo, viver em 
aldeias de acordo com os valores dos próprios nativos, ao invés de viver dos 
caprichosos desejos de um patrão. (GOW, 2006, p. 198).

Segundo  Gow,  as  comunidades  de  “povos  misturados”  não  se  preocupam  na 

manutenção  de  fronteiras  étnicas  rígidas,  ao  contrário,  operam  segundo  uma  lógica  que 

remete constantemente a elementos da “cultura tradicional” e a elementos diferentes, alheios a 

essa  cultura.  As  relações  sociais,  assim,  dizem respeito  a  construções  e  reconstruções  de 

identidades que variam de acordo com o contexto. Por exemplo, conforme o contexto político 

é  necessário  que a  “cultura”  ou “identidade” sejam afirmadas  para  a  própria  proteção  da 

comunidade.

Em São Jerônimo a mistura não estaria relacionada com civilização, necessariamente. 

Pois as misturas a que se referem dizem respeito às etnias indígenas da TI e não aos brancos 

(que são aqueles com costumes de civilizado). Muitas pessoas remetem a outras comunidades 

indígenas da região, explicando-me: “é que lá eles são mais civilizados, sabe?” ou “lá eles são 

mais modernos que a gente”, remetendo à forma como eles se organizam ou tipos de música 

que escutam, atitudes mais parecidas com “gente da cidade”, ou com os brancos. Ou seja, 

colocam-se, ao contrário, em um nível inferior de civilização ou modernidade em comparação 

com outros grupos com os quais se relacionam.

Portanto “mistura”, ao que tudo indica, não representa necessariamente uma ligação 

com a mestiçagem ou relação com o exterior mundo civilizado dos brancos, mas diz respeito 

a uma ideia de comunidade,  de envolvimento,  de semelhança,  diz respeito a laços que já 

foram firmados e a comunidade não poderia mais ser de outro jeito,  pois  as pessoas  são 

misturadas, são misturas das etnias existentes na TI. Como foi bem colocado por Gow (2006, 

p.  209),  “É  somente  por  meio  desse  processo  que  as  pessoas  conseguem  imaginar  a 

continuação da vida.”
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Quando as mulheres falavam-me a respeito da “mistura” étnica na TI, isto não era 

colocado nem como positivo nem como negativo, não sobrepondo uma etnia a outra.  Era 

colocado  apenas  como o  modo em que  as  coisas  acontecem ali  e,  portanto,  por  estarem 

“misturados” não conseguem pensar em termos de etnias quando falam das relações entre as 

pessoas na reserva. Não foram mencionadas nas falas algum tipo de rejeição relacionado ao 

casamento com etnias diferentes, mesmo que, em alguns casos essas etnias sejam enfatizadas 

em comparação a outras.

Não tenho dados para detalhar a quantidade de casamentos de uma etnia com outra e 

demais especificidades, mas posso ressaltar  que dentre as mulheres Guarani com as quais 

pude conversar, não havia uma sobreposição da quantidade de casamentos com determinada 

etnia em comparação com as outras. Algumas mulheres Guarani são casadas com homens 

Guarani, outras mulheres desta etnia são casadas com Kaingang, outras ainda são casadas com 

brancos e ainda com homens da etnia Xetá. Sendo que isto configura um forte quadro de 

relações maritais interétnicas.

3.2.2 A residência
O casamento envolve concomitantemente a residência dos casais, que tentam buscar o 

mais rápido possível um lugar para viverem juntos que não sejam as casas dos parentes, sendo 

que muitas vezes o ponto de partida pode ser a casa dos pais da esposa.

Existem  aqueles  que  conseguem  a  casa  em  que  os  pais  da  esposa  moravam 

anteriormente. No caso de Alice, ela recebeu a casa do pai - que é separado e se mudou para a 

casa do filho, que mora em frente, para deixar-lhes a casa. O casal tem muitos familiares ao 

seu redor, de ambos os lados, pois são o mesmo lado, são primos.

A regra é morar próximo dos pais. No entanto, não encontrei uma prescrição sobre 

morar perto dos pais da esposa ou do esposo, isto é variado. Existem mulheres que vão morar 

perto dos pais do esposo e existem homens que vão morar perto dos pais da esposa. Isto se dá 

através da ajuda que o casal geralmente recebe dos pais de um ou de outro ao cederem um 

pedaço do terreno em que residem para ser construída a casa do novo casal.

Onde for possível a residência é comum existirem outros irmãos ou irmãs também 

vivendo com seus cônjuges nesta situação de proximidade com os pais. Casais novos podem 

residir um tempo na casa dos pais da esposa ou do esposo e se mudarem posteriormente.

Joana residiu com o esposo branco em Londrina por alguns anos antes de morar com o 

companheiro na TI, teve seus dois filhos no hospital. Há cerca de 9 anos eles decidiram morar 

na TI. Residiram com a sogra de Francisco por algum tempo e posteriormente construíram a 
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sua própria casa ao lado da casa da anfitriã, onde residem até hoje. Local onde mais tarde 

também foi construída a casa de um dos irmãos de Joana, que igualmente recebeu um espaço 

do terreno dos pais para construí-la quando se casou. Ainda outra irmã, que é casada com um 

homem Xetá, mora no terreno vizinho à casa da mãe e dos irmãos. No caso de outro irmão de 

Joana, Antônio, ele mudou-se para perto dos pais de sua esposa, longe da casa de seus pais.

O mais recorrente parece ser quando os pais de algum deles cede um espaço em seu 

terreno para que o novo casal construa a própria casa, que normalmente é feita neste momento 

inicial com poucos recursos. Ou seja, as residências tendem a se organizar em agrupamentos 

de casas ocupados por famílias extensas, sem uma regra uxorilocal ou virilocal.

3.2.3 Afeto entre o casal

Falamos  no  capítulo  anterior  a  respeito  da  divisão  das  tarefas  entre  homens  e 

mulheres.  Mencionamos  o  casal  André  e  sua  esposa,  que  participaram em alguns  cursos 

juntos.  Os dois demonstravam muita  proximidade e mantiveram um comportamento mais 

reservado, pois não falavam alto e nem brincavam com os outros ou com o instrutor do curso, 

como outras mulheres faziam. Eles estavam sempre atentos e cumprindo as tarefas do curso. 

Em alguns momentos a mulher estava com a filha bebê, amamentando-a, em outros os filhos 

mais velhos apareciam e ficavam do lado de fora da sala/cozinha de aula. Apesar de o casal 

ter pouca idade (cerca de 20 anos), estavam com três crianças ao seu redor, provavelmente 

seus  filhos  e,  em  alguns  momentos  percebia-se  a  preocupação  dos  dois  a  respeito  dos 

pequenos quando brincavam na represa, próxima à escola velha. Mas de modo geral o casal 

permanecia junto, serenos, em vários momentos ficavam ao redor da escola ou apenas fora da 

cozinha conversando afastados dos demais. Mesmo sem demonstrarem afeto em forma de 

carícias e sorrisos, as suas posturas corporais falavam de sua proximidade, de seu respeito e 

intimidade. 

Apenas  alguns  casais  jovens  recém-formados  costumam  ser  mais  evidentes  nas 

mostras  de afeto público.  Os casais  da TI  normalmente são mais  discretos  neste  sentido. 

Como mostra o comportamento de André e de sua esposa - que formal um casal jovem, porém 

há alguns anos juntos e com filhos - não há uma demonstração em termos de carícias, abraços, 

beijos,  etc.,  mas  o  comportamento  deles  ainda  é,  de  outra  maneira,  evidente  em  seu 

entrosamento, em sua compenetração comparado ao comportamento de casais mais antigos. 

Isto  no  sentido  de  demonstrarem a  sua  proximidade  (ficando  sozinhos  juntos  em vários 

momentos) abertamente, mesmo que sem beijos ou abraços. Proximidade que é rara entre 

casais mais antigos.



80

Como vimos também anteriormente na seção sobre a  formação de casais,  existem 

casais jovens que se tratam de forma diferencial em relação aos casais há mais tempo juntos: 

ficam mais tempo na companhia um do outro, em situações públicas ficam mais à parte, ficam 

conversando sozinhos e etc. Mas existem casais igualmente jovens que têm uma postura de 

mais  afastamento  neste  sentido,  assim como os  casais  mais  antigos:  quando estão  juntos 

permanecem cada um a seu modo, não ficam trocando carícias ou conversando baixo, nem 

rindo ou mais afastados dos demais, quando em público. Para os casais mais antigos estas 

características, como o afeto em público e outras,  como observado em campo, não fazem 

parte  das  características  de  seus  relacionamentos,  que  são  mais  estáveis  e  duradouros. 

Obviamente  que  o  elemento  das  características  individuais  das  pessoas  está  incluído  nas 

variações entre os comportamentos dos casais.

Tratando também das demonstrações de afeto entre os casais, Gregor (1985, p. 27) 

notou que entre os Mehinaku a ideia de amor romântico é ridícula. Mencionamos no início 

deste  trabalho  que,  para  os  jovens  que  conseguem  entender  o  português,  as  músicas 

românticas que tocam nas rádios expõem homens “bobos” pelas mulheres, algo que lhes soa 

risível.

Entre marido e mulher, pondera o autor, qualquer potencial para o romance é diluído 

em meio  a  co-residência  com muitos  parentes  e  por  uma  rede  de  casos  extra-conjugais. 

Somente para os novos casais demonstrações públicas, mesmo que contidas, de afeto não são 

vistas como de mau gosto. Assim como entre os Guarani de São Jerônimo, com o passar do 

tempo  de  casados  e  o  amadurecimento  da  relação,  se  tornam  incomuns  atitudes  que 

demonstrem explicitamente o afeto do casal. Isto se dá de tal maneira que entre os Mehinaku 

existe a crença de que o pensamento excessivo sobre o esposo ou esposa atrai cobras, jaguares 

e espíritos da morte.

No entanto, Gregor revela outros aspectos que possam dizer respeito à afetividade sem 

necessariamente  passar  por  carícias  públicas,  beijos  e  abraços,  como  acontece  em nossa 

sociedade. E isto é relevante para pensarmos sobre os casais Guarani. O autor observa que, 

mesmo casais que são menos afetuosos no sentido exposto acima, podem gastar muito tempo 

juntos. O trabalho diário os afasta, mas os casais também mantêm sua rotina de proximidade, 

que se passa, por exemplo,  ao tomarem banho juntos no rio,  aproveitando para conversar 

sobre o que aconteceu durante o dia, sobre os filhos e sobre a vida social comunitária, também 

conversam com outros casais que encontram na trilha até o rio e etc. Em casa eles comem 

juntos, repartem os utensílios e dormem em redes penduradas junto uma da outra. Estas são 

atividades maritais que expõem o bom relacionamento entre o casal.  Ao pararem de fazer 
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estas  atividades  juntos  e  ao  separarem as  redes,  não  estão  longe  do  fim  do  casamento. 

(GREGOR,  1985,  p.  27).  Isto  significa  que  uma  boa  relação  depende  também  de  um 

entrosamento, de uma agradabilidade ou harmonia em fazer coisas juntos. Acredito que um 

caso semelhante a este tipo de apontamento de Gregor seja o relatado acima sobre André e a 

esposa, jovem casal que demonstrou uma forte compatibilidade ou entrosamento durante o 

curso, sem ao menos tocar um no outro. Trataremos em seguida com mais detalhas deste 

entrosamento na seção que leva o mesmo nome.

3.2.4 Idas e vindas

Os casais  podem se separar  e  voltar  a  ficarem juntos.  Podem se separar  por  uma 

semana,  um mês,  às vezes até anos (enquanto namoram ou casam com outras pessoas) e 

podem voltar a ficarem juntos. Mas o mais recorrente são as separações curtas, separações em 

que os casais voltam a ficar juntos após uma ou duas semanas.

Durante um dos intervalos do “curso de horta”, o segundo curso que participava com 

Margarida, mulher Guarani com idade próxima a 50 anos, esta revelou que é irmã de Glaucia 

(41), a qual também estava participando do curso. Comentei que não se pareciam e Margarida 

começou a contar um pouco de sua história de família. As duas são irmãs apenas por parte de 

mãe. Esta há muitos anos, quando era casada e com filhos crianças (incluindo Margarida), 

decidiu se separar do marido. Segundo Margarida, seu pai “bebia muito” e por isso sua mãe 

desfez o casamento. Ainda crianças, ela e os irmãos viram a mãe casar-se novamente. E deste 

novo relacionamento nasceu Glaucia. No entanto, quando esta completou 1 ano de vida, mais 

uma vez  a  mãe se  separou.  E,  para  finalizar  a  história  e  chegar  ao  ponto  principal  aqui 

levantado, em outro momento esta mulher voltou a se relacionar com o primeiro marido, o 

qual ela havia se separado por seu alcoolismo. E desde então permaneceram juntos, refazendo 

seu relacionamento conjugal.

Percebemos ainda que além desta história emblemática de separação - nova união – 

separação –(re)união - conotar  a dimensão considerável de relacionamentos matrimoniais 

feitos e desfeitos ao longo da vida de uma mulher, ilustra um caso de conflito (entre os mais 

relevantes) gerado por alcoolismo do parceiro, que terminou em fim de relacionamento e que 

veremos em seguida quando tratarmos dos conflitos. 

Os rearranjos matrimoniais das mães permanecem na memória dos filhos em forma do 

impacto que aqueles relacionamentos tiveram neles, como concluiu Margarida quando disse 

que  na  sua  família  aconteceu  uma  troca  de  pais.  Glaucia,  ao  aproximar-se  de  nós,  foi 

interpelada pela irmã que lhe dizia que o pai de Glaucia (o segundo marido da mãe) criou-a 
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quando pequena, quando seu pai não estava mais com sua mãe. E que por sua vez, o seu pai 

(primeiro marido da mãe)  criou  Glaucia  quando o pai  desta  foi  embora  e  ele  retomou o 

relacionamento com a ex-esposa. Glaucia complementou o que dizia sua irmã falando que o 

pai dela, de Margarida, foi seu verdadeiro pai.

Existem pessoas que relembram da infância  considerando como seus pais,  naquela 

época, os companheiros de suas mães. Apesar de haver o reconhecimento dos pais biológicos, 

os  padrastos  muitas  vezes  ocupam o  papel  deixado  para  trás  pelos  primeiros  quando  da 

separação ou por motivo de falecimento.

Também já  ouvi,  ao  contrário  do  relato  de  Margarida  a  respeito  dos  conflitos  de 

relacionamento de sua mãe e de seu pai, o relato de uma mãe a respeito da separação da filha 

e do genro. Também o jovem casal separou-se por motivo de brigas constantes. Mas dentro de 

alguns  dias  cada  qual  longe  do  outro  acabaram  se  reconciliando.  O  mesmo  tipo  de 

acontecimento também me foi relatado por Alice, que é igualmente jovem e protagonizou 

uma situação destas de separação do esposo por alguns dias e posterior reconciliação. No 

primeiro caso, relatado por uma mãe, o problema do casal eram os conflitos gerados por 

ciúmes.  No  segundo  caso,  relatado  por  Alice,  o  motivo  específico  da  separação  não  foi 

manifestado explicitamente, no entanto teremos oportunidade de analisar com um pouco mais 

de detalhes as suas reflexões a respeito desta separação quando tratarmos em seguida dos 

conflitos.

3.2.5 O reengajamento conjugal

Das mulheres que passaram por mais de um casamento, muitas delas ficaram viúvas e 

o  casamento  foi  refeito.  Por  isso os  relatos  sobre  histórias  familiares  são  permeados  por 

aquelas que apresentam separações e novos enlaces conjugais   Existe a ideia de que a mãe 

solteira  ou viúva  sofre  muito,  tem de  trabalhar  e  receber  ajuda dos  parentes  para criar  a 

criança, como vimos anteriormente nos apontamentos de Joana sobre a sua viuvez. Vejamos 

agora alguns casos que demonstram esta configuração.

Assim foi com a mãe de Dona Laura, que era Guarani casada com Kaingang. Segundo 

Dona Laura seu pai “era desses que vivia no mato. E eu já dormi com ele nas cinzas, na beira 

do Tibagi”. Quando ele morreu – o que deve ter acontecido quando Laura ainda era criança, 

dada a pouca diferença aparente de idade entre ela e a irmã, Dona Vera – sua mãe casou 

novamente, desta vez com aquele que seria o pai desta última senhora. Quando tocamos neste 

assunto Dona Vera falou um pouco sobre isso e contou sobre seu pai “olha, vou falar assim 

em português bem claro pra você entender, ele era feiticeiro”. Contou que o pai era nordestino 
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e mencionou alguma santa com a qual ele “mexia”, referindo-se a isto como coisas relativas à 

feitiçaria.

Também vimos no relato de Joana que ela passou por dois casamentos em decorrência 

da morte do primeiro marido, que era filho, aliás, de Dona Laura. Joana voltou a casar-se 

então com Francisco. Já Dona Catarina, mãe de Joana, ficou viúva há mais ou menos 10 anos. 

No entanto esta senhora não se casou novamente. Este fato, juntamente com os apresentados 

acima sugerem variáveis geracionais no reengajamento matrimonial. Pois estes novos enlaces 

parecem estar mais restritos a mulheres mais novas e em idade reprodutiva do que relativos a 

mulheres com idades mais avançadas e até idosas. Apesar disso, como a relação de casal não 

se resume a casamento, é adequado mencionar que assim como faz esta senhora viúva podem-

se manter relacionamentos discretos ou momentâneos sem haver novo enlace conjugal.

Tanto a morte é uma questão colocada como elemento precedente a reengajamentos 

matrimoniais que, através das reflexões de Joana podemos captar este fato como digno de ser 

relevado em determinadas situações ou reflexões. Conversando Joana e eu em uma tarde na 

varanda da escola velha, em suas preocupações estéticas minha interlocutora me fez algumas 

perguntas sobre a prática de tomar chimarrão. Ela contou que estava pensando em começar a 

tomar chimarrão para ajudar na sua empreitada de emagrecimento. Disse que seu problema é 

comer  de  mais.  Outra  alternativa  que  Joana  revelou  estar  analisando  é  parar  de  tomar 

anticoncepcional, “que diz que incha”. Contou que falou com algum médico a respeito e a 

ideia  dele  foi  que  ela  poderia  fazer  laqueadura.  Falamos  do  procedimento  complicado  e 

dolorido que é essa operação e de seu tempo considerável de recuperação. Ela falou então 

sobre aquele que fazem no homem, a vasectomia. Joana disse que falou com Francisco e ele 

concordou em passar por este procedimento, mas ainda não fez. Então ela refletiu que “ele já 

tem 50 anos, já tem filhos” e que, portanto já o alertou: “vai que você me embucha e morre, e 

eu fico embuchada com tudo os filhos para criar sozinha”. Esta colocação de Joana remeteu a 

uma situação pela qual ela e outras mulheres da TI já passaram e que nos fala sobre uma 

consideração deste aspecto vivenciado em experiências próprias, como no caso de Joana, ou 

presente nas histórias de pessoas próximas, como no relato de Dona Laura a respeito de sua 

mãe.

3.2.6 O entrosamento

O  entrosamento diz  respeito  à  convivência  e  afinidade  entre  pessoas.  Em  São 

Jerônimo  este  conceito  foi  usado  para  remeter  a  experiências  compartilhadas  que  criam 

relacionamentos  amigáveis  entre  mulheres  e  homens,  que  a  princípio  permanecem  mais 
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diferenciados em seus afazeres cotidianos. Esta expressão foi usada por Joana ao responder-

me sua opinião sobre  a  participação de André  no curso de panificação  (majoritariamente 

feminino): “é bom que assim os homens vão se entrosando com as mulheres, né”. 

Antônio,  filho  de  Dona  Catarina,  do  qual  falamos  anteriormente  e  com  o  qual 

conversei  muitas  vezes  em campo,  me  confessou  já  ter  sido  evangélico  no  passado.  No 

entanto,  mesmo com o abandono da prática religiosa pelo esposa a sua mulher continuou 

adepta de uma igreja. Em outro relato de uma jovem moradora da TI casada há cerca de 6 

anos foi mencionado o antigo pertencimento de seu esposo à doutrina evangélica. Disse-me 

ela que os dois foram batizados25 juntos, no mesmo dia. No entanto seu esposo não estava 

mais frequentando a igreja naquele momento.

Com isto pretendo mostrar  que os casais  podem participar  das mesmas atividades, 

compartilhando  uma  determinadas  experiências  para  além  das  atividades  produtivas  ou 

criação dos filhos. Mesmo que os maridos não estejam mais praticando a religiosidade das 

esposas, o assunto parece ser colocado abertamente, como algo que também fez parte de sua 

história  como  um  casal.  Existem  casais  que  são  cúmplices  em  algumas  tarefas  e 

acontecimentos,  que  demonstram certo  entrosamento como uma característica  positiva  na 

relação entre homens e mulheres. Bem como demonstrado nos casos em que os parceiros 

abandonaram a prática religiosa, existem casos em que os casais seguem juntos neste aspecto, 

como o ex-cacique Moacir e sua esposa, e como Margarida e seu esposo, que praticam sua 

religiosidade frequentando a igreja da “Congregação” (como eles chamam a Congregação 

Cristã no Brasil).

Mas este entrosamento diz respeito a várias práticas, não somente à religiosa. Alice e 

seu esposo Joaquim compartilham o gosto por produzir artesanatos. Em visita à casa dos dois, 

dias  após  a  realização  do  curso  de  artesanato  com  taboa  e  bananeira,  a  qual  nós  duas 

participamos,  minha anfitriã  mostrou algumas peças  que havia  feito.  Dentre  elas  estavam 

algumas que o marido produziu, ela riu dizendo que estavam mais bem feitas que as dela. 

Segundo ela, o marido quis aprender as técnicas que ela aprendeu neste e em outro curso em 

que o artesanato foi produzido com palha de milho. Então ela ensinou e eles fazem juntos. 

Também não se pode deixar de levantar o fato da participação de André nos cursos de 

produção artesanal de alimentos como mais uma demonstração dessa cumplicidade do casal. 

Ela é percebida pelas pessoas, como demonstrou o comentário de Margarida para a esposa de 

25
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 Termo usado entre os seguidores da Congregação Cristã no Brasil para a conversão 
evangélica. 
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André durante um dos cursos: “é bom que assim ele te ajuda a cozinhar em casa, né”. E, além 

de sinal de uma boa relação, da perspectiva de uma mulher isto pode ser visto como um 

revezamento na realização das tarefas cotidianas.

A própria Margarida,  além da prática  religiosa compartilhada com o esposo há 23 

anos, manifestou-me outra prática a qual o casal compartilhou e que mesmo o seu abandono 

foi em conjunto. Vejamos.

Durante um dos intervalos do curso de horta a instrutora - aquela que ministrou o 

curso - comentou “mas como vocês fumam aqui, hein!”, dirigindo-se às mulheres. E Joana 

respondeu “é, o pessoal fuma mesmo”. Pois durante as aulas teóricas a instrutora percebeu as 

movimentações para fumar fora da classe. Por este motivo começamos a conversar sobre esta 

prática. A instrutora contou que era fumante assídua, que fumava inclusive amamentando seus 

filhos. Margarida então falou de suas duas filhas, uma fumante e a outra não. Contou que 

quando seus netos eram pequenos, aqueles em que a mãe fumava sempre estavam com cheiro 

de cigarro, enquanto que aqueles em que a mãe não era fumante ela podia abraçar e não sentir 

nenhum cheiro ruim neles.

Com isto Margarida rememorou a época em que fumava e alertou já de antemão que 

ter abandonado a prática não teve relação com seu batismo na igreja. Contou que uma vez 

adoeceu gravemente e teve de ficar uma semana no hospital. Teve que conviver “vendo os 

enfermeiros irem fumar no banheiro” durante todo o tempo, sendo que ela não pôde fumar. 

Então quando se recuperou e deixou o local, percebeu que conseguiu ficar todos aqueles dias 

sem fumar e decidiu continuar sem. Então parou definitivamente. Ao ver a esposa parar de 

fumar o marido, que também fumava, começou a pensar sobre abandonar o vício. De maneira 

que pouco tempo depois ele o fez. Ambos pararam de fumar motivados por este episódio.

 Vimos então que,  na feitura  de artesanatos,  na culinária,  na própria conversão ou 

prática das religiosidades pentecostais e até mesmo em práticas relativas ao que é considerado 

mais saudável, ou não prejudicial à saúde, o casal pode estar exercendo um entrosamento, um 

compartilhamento de tarefas e um lazer por estarem juntos.

3.2.7 Solteira x casada 

Existem mulheres que se posicionam autônomas em relação aos maridos, no sentido 

de fazerem coisas independentemente da participação ou assentimento deles. Outras mulheres 

justificam a sua mudança de hábitos depois de casadas através de uma distinção entre o tempo 

de solteira e o tempo de casada, como uma espécie de marco para se tomar atitudes diferentes 

em relação aos companheiros como, por exemplo, deixar de ir a bailes e dançar a noite inteira. 
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Existe a comparação na fala de algumas mulheres entre a época de solteiras, quando este 

status  lhes  conferia  possibilidades  específicas,  e  a  época  de  casadas,  atual,  em que  estas 

possibilidades se restringem como característica mesma deste novo status.

Durante  a  ida  em  busca  de  taboas  e  bananeiras  para  a  realização  do  curso  de 

artesanato, já mencionado anteriormente, fomos em cima de uma carretinha que gerou muitas 

risadas e que nos levaria até a primeira parada em uma represa. Dentre os vários assuntos que 

as mulheres conversavam e riam durante este transporte, a grande festa Guarani era o assunto 

do momento (faltava apenas uma semana para a sua realização, em julho). Sônia, que havia 

demonstrado  surpresa  pela  minha  participação  no  curso,  principalmente  nesta  etapa  do 

transporte na carretinha, perguntou-me se eu iria ao baile.  Ao responder afirmativamente e 

comentar sobre as aptidões razoáveis de meu companheiro na dança, as mulheres riram e 

começaram a falar sobre suas experiências neste aspecto com seus esposos.

Ana  disse  que  quando  ia  a  algum  baile  sem  o  companheiro  (um  dado  de  seu 

relacionamento) ele não falava nada a respeito. Mas, quando ela voltava ou no dia seguinte ele 

ficava perguntando como estava o baile “mas o baile tava bom?”, “mas e o baile como que 

tava?”, a todo o momento. Ou seja, mostrava inquietação por sua ida ao baile sem querer dizer 

propriamente isso. Já Sônia disse que agora não dançava mais tanto, mas quando era solteira 

dançava muito bem. Então uma das mulheres disse “aí casou e apagou o fogo, né?”, e Sônia 

concordou rindo “aí apagou”. Outra das mulheres disse que só não vai aonde não quer ir e só 

não faz o que não quer fazer, porque o marido não querer não significa que ela deixe de fazer 

o que deseja. Ou seja, estas mulheres demonstraram uma multiplicidade nas formas de se 

pensarem como sujeitos de seus relacionamentos.

Joana também remeteu à comparação entre estes dois momentos de sua vida: quando 

era  solteira  e  agora,  como  uma  mulher  casada.  Em um dia,  falando  sobre  bailes,  Joana 

revelou-me pela primeira vez como é/era seu comportamento nestes ambientes festivos: “... 

agora não tanto, mas antigamente... vixe! dançava muito, ficava até clarear o dia dançando”. 

Naquele momento, porém, eu não tive a informação se esta mudança tinha relação com sua 

doutrina religiosa ou não. Mas como conversar sobre festas e bailes não é problema entre as 

mulheres Guarani de São Jerônimo, muito pelo contrário, pude em outro momento perguntar a 

Joana o motivo desta diferença entre seu passado e o presente no que tange à dança. Ela me 

respondeu que não dançava mais  também por causa da religião, mas o motivo principal era 

porque Francisco, seu esposo, não dançava. De modo que estas explicações lhe remontaram 

aos seus tempos de solteira: “eu e minha irmã... menina, como a gente dançava! Voltava com 

os pés doendo pra casa”. Então lhe perguntei por que motivo seu esposo não dança, e ela 
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respondeu: “ele até dança, mas não gosta muito”. Como exposto no capítulo anterior quando 

Joana falou sobre o comportamento do filho durante as festas, ela manifestou achar estranho ir 

ao baile e ficar parada: “se é pra ir pro baile para ficar parado, sem dançar, então é melhor não 

ir”; na relação com o esposo a dança, se não for praticada com ele, não acontece. Isto implica, 

no caso de Joana, deixar de frequentar os bailes enquanto uma mulher casada.

É interessante o fato de que dançar muito quando solteira e deixar de dançar quando 

casada nunca é colocado como uma imposição do marido. Trata-se apenas de uma decisão 

própria, de uma mudança considerada normal entre os “tempos de solteira e os tempos de 

casada”. Estas mulheres com capacidade de decisão e agência não demonstraram em seus 

relatos  uma ideia  de  dominação pelos  maridos,  ao  contrário,  transpareceram manter  uma 

relação de simetria, no sentido de não haver um que controle mais que o outro. A relação de 

casal,  portanto,  contem o elemento da simetria entre homem e mulher no que se refere à 

capacidade decisória, à autonomia e etc. em determinadas questões e atitudes. E, também 

como um elemento constitutivo está a cumplicidade e o entrosamento nas relações entre os 

casais. De forma que o respeito e a boa convivência com os esposos pareceu tão comum 

quanto os relatos a respeito de intrigas, sem que isto configure uma interpretação de disrupção 

na convivência social de São Jerônimo. Veremos a seguir.

3.3 HUMOR E SEXUALIDADE

Como referido na introdução deste trabalho a sexualidade foi um tema que apareceu 

inicialmente  nas  primeiras  visitas  a  campo de  forma  constante  e,  por  este  motivo,  havia 

indícios de que a pesquisa se voltaria para levantar as questões relativas a este tema entre as 

mulheres Guarani da TI. Por mais que este objetivo inicial tenha se mostrada menos oportuno 

dentro das configurações gerais para a realização desta pesquisa do que o estudo sobre as 

relações de casal,  decidi que este objetivo inicial  poderia  ser mantido mas como um dos 

âmbitos que formam os relacionamentos entre homens e mulheres, em especial, o casamento.

Como  esta  sexualidade  foi  na  maioria  das  vezes  exposta  de  forma  relativa  ao 

relacionamento conjugal (pois minhas interlocutoras não manifestaram manter qualquer tipo 

de relacionamento extraconjugal), o tema aparecia através das falas das mulheres relativas a 

episódios  jocosos  envolvendo  seus  parceiros  ou  então  nas  brincadeiras  entre  as  próprias 

mulheres ao brincarem com a sexualidade umas da outras.

Thomas  Gregor,  em  “Anxious  Pleasures”  (1985)  debruçou-se  sobre  o  tema  da 

sexualidade entre os Mehinaku. O autor relata que assim como muitos povos do Alto Xing, os 

Mehinaku são abertos em relação ao sexo, pois existe pouca vergonha a respeito de desejo 
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sexual. Entre os Guarani de São Jerônimo o tema também não é envolto em mistérios, as 

pessoas falam e riem a respeito da sexualidade. Algo que pude atestar, principalmente, nas 

conversas entre mulheres.

Vimos nas comparações das mulheres na seção ‘solteira x casada’ dois momentos aos 

quais elas distinguem para diferenciar determinadas atitudes que se tinha no passado e que se 

têm agora, no presente. Vimos que esta diferenciação também diz respeito a como concebem 

seu relacionamento com os esposos. No entanto, cabe aqui abordar o elemento de jocosidade 

com o qual as mulheres falavam. Vamos retomar brevemente o episódio em que algumas 

mulheres comentaram a respeito de seu comportamento ao mesmo tempo relativo às festas e 

ao casamento.

Ana, jovem Guarani casada com um branco, comentava sobre como seu companheiro 

se comportava em relação a ela quando o assunto eram os bailes. Disse que quando ela queria 

ir  e  ele  não  podia,  ele  não  falava  nada.  Mas  quando  ela  voltava  ou  no  dia  seguinte  ele 

perguntava  constantemente como estava  o baile,  ela  respondia que estava bom e ele  não 

falava nada para posteriormente perguntar de novo. Todas as mulheres riam e contavam como 

eram suas experiências com os maridos. Uma das mulheres falou que não ia ao baile porque o 

marido não tem vontade de dançar. O que suscitou o ímpeto de outra delas em mostrar que o 

marido não querer não poderia ser motivo para deixar de ir “eu só não vou aonde não quero, 

marido não manda no que vou fazer ou não”, disse uma delas.

Este episódio é representativo por demonstrar, além do humor relativo às experiências 

com os maridos,  que o ciúme dos homens é motivo de conversas  e brincadeiras entre  as 

mulheres. Elas demonstraram que consideram o ciúme um sentimento mais impregnado na 

cabeça dos homens do que delas, e que estão dispostas a brincar com isto, às vezes com tom 

provocativo quando em frente ao cônjuge. Isto que em nossa sociedade pode ser motivo de 

mal estar, de tristeza e vergonha, o ciúme dos maridos pode ser motivo para brincadeiras em 

São Jerônimo e é utilizado pelas mulheres como forma de pensar seus posicionamentos frente 

aos homens. O que tem em comum as asserções de cada uma das mulheres é a exposição e a 

reflexão a respeito dos comportamentos dos homens frente às atitudes delas. O debate sobre o 

ciúme do companheiro é motivo para se posicionar frente a isto, exclamar se o sentimento de 

ciúme dos homens tem a qualidade de atingi-las na forma de controle ou não. 

Sem nunca colocarem-se na posição de sujeitos ciumentos, as mulheres refletem sobre 

como são a partir de elementos ameaçadores, como esposos ciumentos. Colocar-se em uma 

posição provocativa do ciúme do companheiro, como falar de outros homens em sua frente, 

parece fazer parte de uma relação social de embate quanto à sexualidade do outro, mesmo que 
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de forma branda, dos dois lados. Através da provocação que joga com o ciúme dos maridos e 

também  a  respeito  da  sexualidade  do  casal  as  mulheres  encontram  a  oportunidade  de 

afirmarem  em  palavras,  entre  si  e  para  os  esposos,  a  sua  intencionalidade,  força  e 

autodeterminação.

As  brincadeiras  sobre  ciúmes  tem um papel  fundamental,  pois  são  uma forma de 

resistência frente à possibilidade de controle por parte dos homens, pois o ciúme encerra essa 

potencialidade. Mas discorreremos mais sobre ciúme na seção de mesmo nome, logo abaixo.

Seguindo na apresentação dos episódios relativos ao humor e sexualidade, mais uma 

vez reportamo-nos ao transporte das mulheres na carreta durante o curso de artesanato com 

taboa e bananeira. Em algum momento Iracema, mulher Xetá que estava vestindo uma calça 

por baixo da saia, foi interpelada por Alice a respeito desta sua forma de vestir que a deixou 

curiosa em saber o motivo de estar com saia e calça ao mesmo tempo. Iracema respondeu que 

sempre se veste assim e que suas filhas também a questionam a este respeito, dizem “mãe, por 

que  você  fica  usando  desse  jeito?”,  e  ela  apenas  diz  que  se  sente  bem assim.  Uma das 

mulheres já com um sorriso no canto da boca disse “tem que usar calça, né, Iracema... pra se 

proteger”.  E  outra  complementou  “vai  que  aparece  uma  cobra!”.  Todas  riram.  E  as 

brincadeiras continuaram.

Sônia, que na volta da coleta de bananeira ainda estava chupando uma cana que havia 

pegado na roça de Seu Calisto, cuidava da filha bebê em seu colo. A menina começou então a 

“fazer cara feia” querendo um pouco daquilo que sua mãe se alimentava.  Alice reparou nesta 

situação e disse para a colega que a menina queria cana, rindo. Mas a mãe da pequena disse 

que não tinha como dar cana porque ela não consegue chupar e além do mais estávamos quase 

chegando na escola velha, onde ganharíamos almoço. E Alice retrucou “é, mas ela não tá 

entendo isso daí,  tá querendo cana”, reparando no choramingo da pequena. E Sônia falou 

rindo: “mas vou fazer o que? Sugar o caldinho e dar na boca da menina? Que nojo! Eu não”. 

E Ana, só ouvindo a conversa, sobreveio-se: “mas outras coisas você não diz que tem nojo de 

chupar, né, Sônia?!”. Neste momento Sônia, que já é risonha comumente, riu ainda mais, bem 

como todas as mulheres que ouviam a conversa.

Já havia me dado conta de que o duplo sentido é constante no que diz respeito às 

brincadeiras.  Duplo  sentido  com conotação  sexual.  Entre  as  mulheres  existe  a  constante 

interferência nos assuntos diversos para brincar com os duplos sentidos possíveis de um ato 

ou de uma palavra que remeta à sexualidade.

Vimos  somente  alguns  casos  em que  as  mulheres  brincam entre  si  a  respeito  da 

sexualidade, que parece também ser uma questão aglutinadora. Pois quando alguém brinca a 
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esse respeito todas riem, todas acham graça e até é possível mobilizar mais brincadeiras em 

cima  do  mesmo  objeto.  É  uma  forma  de  expressão  que  não  parece  ser  reprimida,  pois 

constrangimentos,  assertivas  contrárias  a  estas  brincadeiras,  até  mesmo algum silêncio  de 

coibição do assunto ou qualquer outra expressão obstativa à continuação da troça das colegas 

não foram manifestados tanto por aquelas as quais se dirigiam as brincadeiras quanto pelas 

demais que participavam do grupo.

Existem também as alusões à sexualidade através do humor que envolve a vida juntos, 

de um homem e de uma mulher, e a criação dos filhos. O episódio envolvendo Sônia e Ana, 

em que esta última caçoa da primeira por gritar constantemente para o filho mais velho vigiar 

a irmã mais nova - um bebê que engatinhava por toda parte – (Cf. “Memórias dos sujeitos” p. 

91),  aconteceu  de  tal  maneira  que  suscitou  a  lembrança  de  Sônia  de  um acontecimento 

passado naqueles dias, envolvendo seu marido, ela e o filho, em que este último fez uma 

observação a respeito do comportamento sexual dos pais. Sônia contou que o menino quer 

dormir junto na cama dos pais com frequência e em uma noite passada ele estava dormindo 

entre os pais, no meio do casal, e percebeu que seu pai começou a botar a perna por cima das 

pernas da mãe e disse indignado “pode parar, to vendo que vocês tão de putaria aí”. Todas as 

mulheres presentes no momento riram muito, bem como o menino, que estava junto e riu da 

mãe contando a história. Sônia achou graça no menino falando daquele jeito, no entanto não 

comentou a respeito do intuito do marido com aquele gesto. Só riu.

Veremos em seguida que casos de roubo do/a companheiro/a foram narrados por Joana 

(Cf. “Roubo” p. 96) enquanto seu esposo Francisco estava presente e ouvindo as histórias. De 

maneira que, tendo-as concluído Joana ouviu do marido brincalhão: “Eles que não venham 

roubar você daqui”, se referindo aos casos em que o homem rouba a mulher de outro. Após 

rir  Joana se aproximou dele e,  de forma irreverente,  mexendo em sua camisa falou “mas 

depende... se ele for bonito, rico e fazendeiro...”. O marido retrucou dizendo “é, fazendeiro 

índio eu queria ver se acha”, e ela respondeu “mas não precisa ser índio...”. Quando ela falou 

“rico e fazendeiro”, falou de uma forma meio embromada, diferente do “bonito”, que falou 

primeiro e com mais entonação. Mas foi justamente o que considerou seu marido em sua 

colocação final. Toda esta situação se deu em tom de brincadeira, de modo que trouxe à tona 

um raciocínio elaborado por ambos que aproximava os casos narrados por Joana à realidade 

conjugal do casal. Isto no sentido de jogar com os fatos que podem, no plano do gracejo, ter 

uma identificação com a experiência  dos  dois:  neste  caso a  experiência  de casal,  que os 

aproxima da história narrada.
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Dentre  outras  situações  em que  Joana  e  Francisco  brincaram  um com  o  outro  a 

respeito de sua relação de casal também está incluído o dia em que visitei a casa dos dois pela 

primeira vez. Além de mim, estavam presentes os anfitriões, Sônia e sua filha mais nova e 

meu companheiro.  Este  último,  ao  se  aproximar  da  sala  da  casa  passou pelo  banheiro  e 

avistou o chuveiro, que estava há pouca altura do chão, sob o seu ponto de vista. Joana achou 

graça e brincou com o fato de todos serem “baixinhos” em sua casa, por isto o chuveiro não 

precisava ficar muito distante do chão, como deduziu que deveria ser o caso no banheiro de 

seu visitante. Joana permaneceu brincando com o esposo a respeito de seu tamanho, por sua 

altura e por ser magro (falou de suas roupas que às vezes, quando as lava, não sabe se são dele 

ou do filho de 14 anos). Em seguida surgiu algum comentário a respeito do peso de Joana e 

ela  falou  com satisfação  que  está  emagrecendo.  Mesmo  assim  Francisco  brincou  a  esse 

respeito  com a  companheira  e,  percebendo o  concomitante  desagrado da esposa  por  este 

motivo, ele se defendeu: “ué, a gente brinca com o meu tamanho e brinca com o peso teu 

também”. 

Em seguida, falei a Joana que ela emagreceu bastante e ela confirmou, dizendo que 

está dando certo a receita de seu primo: tomar dois copos de berinjela batida com água pela 

manhã. Com isso, Joana se lembrou de uma noite, há poucos dias, em que foi “botar” o filho 

mais novo para dormir. Ao deitar ao lado do filho para aconchegá-lo ele disse “mãe, você tá 

gorda”. Joana então disse que respondeu a ele “ah, eu to gorda? Então vou falar pro teu pai 

arranjar outra mãe procê, e uma bem magrinha, de preferência”. E ele disse “não, é que você 

tá me apertando”. E ela concluiu, rindo, “ah bom, meu filho”. Este caso deixou transparecer 

uma provocação ao marido, pois o que seu filho lhe disse à princípio não parece ter ligação 

com a associação dela com a troca de esposas por seu cônjuge. De modo que remonto ao 

ocorrido não para interpretar mas para indicar como o humor está presente como uma forma 

de expressão das vivências íntimas com os companheiros, podendo estar relacionado com as 

ironias,  sarros, provocações,  e também com histórias que envolvam a atividade sexual do 

casal.

3.4 CONFLITOS

Os conflitos entre marido e mulher vieram sendo informados ao longo deste trabalho 

quando falamos da vida de algumas mulheres Guarani Nhandeva da TI São Jerônimo. Agora 

passaremos a examinar mais profundamente em que consistem estes casos que podem levar 

um  casal  a  se  separar.  Abordaremos  os  principais  motivos  levantados  nas  falas  destas 

mulheres que causaram/causam o fim de um relacionamento conjugal.
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As mulheres afirmam que a relação de casal na TI não é marcada por agressões físicas. 

No  entanto  os  conflitos  fazem parte  da  vida  comunitária  da  TI  e  permeiam as  histórias 

relativas ao ciúme, ao alcoolismo e  roubo do/a parceiro/a de alguém. De modo que se está 

tomando aqui por conflito aquilo que é passível de gerar separação de um casal, aquilo que 

mais  comumente  põe  fim  aos  relacionamentos  conjugais  ou  que  influencia  de  forma 

considerada negativa, sendo contrário ao que se espera de uma boa relação.

Embora a seção inicial, logo abaixo, não tratará de conflitos entre casais propriamente, 

é apropriado que sejam consideradas as principais memórias da infância de algumas mulheres 

pois elas também falam sobre conflito, mas nas relações de parentesco. E, além disso, estas 

lembranças influenciam a decisão de muitas moças por casarem cedo. 

3.4.1 Memórias dos sujeitos

As meninas, desde cedo, assumem responsabilidades frente aos irmãos mais novos e 

no cuidado com a casa. Elas devem tomar conta dos irmãos pequenos enquanto as mães estão 

fora, cuidar para que não se machuquem ou fiquem sem ajuda em suas necessidades básicas. 

Desse modo as meninas permanecem mais ao lado das mães, ajudando nas tarefas da limpeza, 

organização e etc. Os meninos preferem ficar ao redor dos pais, observando seus afazeres ou 

então, quando maiores, ajudar no trabalho dos cultivos das roças, nos concertos de estruturas 

ou como auxiliares nas diversas tarefas que os homens podem realizar. Não é difícil encontrar 

meninos reunidos brincando na terra, empinando pipa ou jogando futebol em grande número. 

Já as meninas brincam entre si de fazer comidinhas e com bonecas. Não tive oportunidade de 

ver  meninos  e  meninas  brincando  juntos  em grandes  bandos  como se  pode  ver  entre  os 

meninos quando estão brincando nos diversos e pequenos campos de futebol espalhados pela 

TI.

Na memória das mulheres de São Jerônimo sobre os tempos de criança a lembrança da 

relação com a mãe e com os irmãos é marcante. A maioria das mulheres cresceu junto de 

irmãos e na relação com eles, como irmãs, já estiveram sob os cuidados dos mais velhos e/ou 

foram mais velhas e cuidaram dos mais novos. Tanto em uma posição - de cuidadora - ou em 

outra - de cuidada -, as mulheres recordam sua insatisfação, na época, em exercer esta tarefa 

ou a insatisfação de quem exerceu. 

Joana, ao ser indagada sobre como foi sua infância, mobilizou a relação com os irmãos 

como elemento principal, sob o ângulo de irmã mais velha que cuidou dos irmãos mais novos. 

Enquanto a mãe e um dos irmãos mais velhos iam trabalhar na roça, sua responsabilidade e 

tarefa principal era tomar conta dos irmãozinhos: “Cuidava dos irmãos. Nem estudava direito, 
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e nem namorava muito porque minha mãe não deixava. Estudei até a quinta série e saí para 

ajudar em casa”. Uma situação que ela recorda com desgosto relativa a sua função enquanto 

irmã mais velha remete a uma noite de baile na reserva: “A noite inteira minha mãe ficava 

dançando no baile e eu lá, com meu irmão pequeno no braço. Eu dava até uns beliscão nele 

para ele chorar e ela pegar, mas ela não pegava. Não tinha jeito: ficava só dançando”.

Outro episódio em que a mesma lembrança foi levantada, justamente pelo fato de ter 

sido percebida na prática, aconteceu durante um dos cursos de artesanato promovidos na TI. 

Deste curso somente mulheres participaram. Algumas delas, como Sônia, levaram seus filhos 

pequenos  junto  de  si.  Ao  final  da  tarde,  depois  de  um dia  inteiro  de  curso  as  mulheres 

sentaram  na  varanda  do  antigo  colégio  (onde  parte  do  curso  havia  sido  realizado)  e 

permaneceram um período  de  tempo  descansando  enquanto  conversavam,  antes  de  irem 

embora. Neste momento a jovem Ana reparou no constante alerta de Sônia, que é um pouco 

mais velha que ela, para o filho Arthur cuidar da irmã bebê que permanecia perambulando e 

brincando sozinha ao redor do colégio. Ana começou a imitar Sônia chamando o filho: “ô, 

Arthur, ô, Arthur, vai ver onde tá sua irmã” e “ô, Arthur, cuida pra ela não se machucar”. 

Sônia riu muito com a imitação da amiga.  Esta, por sua vez,  lembrou de seus tempos de 

criança. Contou que quando era pequena apanhava muito da irmã mais velha porque esta tinha 

que  cuidar  dela  e  de  seu  irmão,  que  eram  mais  novos.  Disse  que  sua  mãe  mandava 

constantemente sua irmã tomar conta deles e por este motivo ela ficava enraivecida e batia 

neles. Já Sônia contou que no seu caso ela estava na posição contrária: cuidava dos irmãos. E 

que se sentia da mesma forma que a irmã mais velha de Ana, sentia raiva de ficar tomando 

conta  dos  irmãos  e  de  vez  em  quando  dava  uns  beliscões  neles  para  descontar esse 

sentimento.

O que é relativo à experiência de infância dessas mulheres não são apenas trocas de 

experiências a respeito de uma situação na época de criança que marcou a vida de cada uma 

como uma coincidência de intimidade, mas são vivências que falam sobre o desempenho de 

um papel social de gênero específico que vai se desenrolando e se transformando ao longo da 

vida de uma mulher.  E, como mencionado no parágrafo anterior ao início desta seção, as 

principais  memórias  da  infância  de  algumas  mulheres  também falam sobre  situações  de 

conflito nas relações de parentesco. 

Vimos  no capítulo anterior  algumas informações  a  respeito  da  proposta  teórica de 

Overing e Passes (2001) para pensar a divisão de tarefas em âmbito político. Foi mencionado 

que  a  corrente  de  pensamento  na etnologia  indígena  pautada  no conceito  de  convivência 

apresenta uma ideia relativa à intimidade e socialidade na relação entre as pessoas. Sendo este 
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um discurso centrado na harmonia das relações sociais, pois é construído através dos valores 

aos  quais  os  grupos  indígenas  amazônicos  prezam para  um bem viver,  como o  amor,  o 

cuidado, o afeto, a generosidade e etc.

Em relação ao parentesco, a proposta teórica de Gow (1991), que também compartilha 

destas  interpretações,  é  pensar  nesta  relação  não  tanto  como  baseada  na  questão  de 

consanguinidade,  mas na  memória  do cuidado dos  outros.  As relações  entre  parentes  são 

relações de cuidado entre uns e outros, o que implica trabalhar e produzir para alimentar e 

cuidar. O cuidado gera relações de afetividade que constituem a memória das pessoas, e isso é 

o que torna os laços de parentesco duradouros. Este ponto de vista de Gow é compartilhado 

por vários autores, dentre eles Joanna Overing.

Os  dados  etnográficos  apresentados  acima  revelam outra  face  da  qual  não  se  tem 

relegado tanta importância dentro desta proposta analítica dos autores: a discussão sobre as 

memórias não tão positivas, as insatisfações, as marcas deixadas por experiências desgostosas 

e etc. Isto foi evidenciado nas recordações de infância das mulheres de São Jerônimo, que 

foram marcadas  pela  obrigação  de  cuidar  dos  irmãos,  o  descaso  das  mães  e  também as 

memórias não tão boas daqueles que ficaram sob os cuidados dos irmãos mais velhos.

Isto não significa que o cuidado não fosse um elemento fortemente presente nestes 

relatos, no entanto esta questão mostrou-se complexificada pela opinião das mulheres sobre 

suas experiências no passado. Mostrou que o cuidado não se dá de forma idealizada, mas está 

inserido  em  relações  concretas  de  pessoas  que  têm  sensações  e  formulam  impressões  a 

respeito das experiências pelas quais passam; mesmo as experiências que a priori poderiam 

ser consideradas harmoniosas, sob outro ponto de vista, como o da cooperação entre mães e 

filhas, a transmissão da educação para o cuidado entre elas, e outras. Mesmo que o cuidado 

seja um elemento tanto na infância (na relação com os irmãos), bem como na vida adulta (na 

relação com os filhos e com o esposo), isto diz respeito a relações de parentesco que não são 

isentas de críticas ou questionamentos e sem que isto implique também em rompimento.

Estas lembranças negativas da infância influenciam a decisão de muitas moças por 

casarem cedo, justamente na expectativa de inversão desta configuração relativa ao cuidado. 

Ao invés de permanecerem cumprindo diversas tarefas e obrigações como filhas e irmãs, o 

casamento é um meio de alterar estas responsabilidades para aquelas de esposas e mães. Uma 

transição que não exclui a sua condição de cuidadora, mas que altera a relação de cuidado.

3.4.2 Alcoolismo
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Outro caso de conflito que pode levar à separação foi ilustrado anteriormente através 

do relato de Margarida sobre uma das histórias de sua família, em que sua mãe separou-se 

uma vez do seu pai por motivo de alcoolismo. Ele bebia muito e sua mãe não mais o quis. O 

alcoolismo do esposo resultou em fim de casamento. Os casos de homens que bebem demais 

e as mulheres se separam deles está presente em muitos relatos das mulheres da TI.

Mencionamos  também Alice  e  Joaquim ao comentar  sobre  separações  de  casais  e 

posterior  retomada  de  relacionamento  pelos  mesmos.  Aqui  podemos  pensar  através  das 

reflexões de Alice acerca dos homens que bebem, e sua percepção a respeito da questão em 

relação ao casamento. Gostaria de saber a respeito da existência ou não de agressões físicas 

entre homens e mulheres em São Jerônimo. De modo que Alice respondeu-me negando que 

houvesse comportamentos agressivos deste tipo em relação às mulheres, disse que ao menos 

eles não eram comuns. Alice tentou dimensionar esta questão através de sua experiência com 

o marido: disse que “Joaquim era briguento antigamente. Ele saía e brigava por causa da 

bebida”; o que no seu entender é um comportamento comum dos homens, pois “os homens 

que  bebem  ficam  assim  mesmo,  violentos”.  E  continuou,  perguntando-me,  “você  não 

percebeu nos braços dele as cicatrizes? Aquilo é do tempo que ele brigava. Mas aí quando a 

gente casou ele tranquilizou”.

Alice discerniu como comportamento violento dos homens aquele que eles praticam 

quando estão embriagados,  comportamento que os homens compartilham nestas situações, 

levando-os a brigar. E, segundo ela, o casamento funcionou como amenizador deste ímpeto do 

esposo que é exaltado com a embriaguez. Após o casamento “ele tranquilizou”. No entanto, 

ainda assim houve motivação para uma separação. Alice contou “uma vez a gente até brigou e 

separamos por uns tempos, mas acabamos voltando a ficar juntos”. Não sabemos se isto está 

ou não relacionado com as observações anteriores feitas por Alice, no entanto sabemos que o 

casamento modificou antigas práticas do jovem em sentido positivo, – antes havia brigas e 

machucados (observados pelas cicatrizes) – e depois da união concomitante com a gravidez 

da esposa o marido e pai amenizou ou extinguiu (tranquilizou) seus ímpetos violentos de 

homem.  Fato  que  provavelmente  está  relacionado  com  a  retomada  e  duração  do  seu 

relacionamento até os dias atuais. 

Em  seu  campo  entre  os  Airo-Pai  Belaúnde  (2001,  p.  163)  também  constatou  a 

violência  doméstica como algo pouco frequente na relação entre  esposos.  Os maus tratos 

físicos são raros e ocasionais entre o grupo, sendo que quando ocorrem geralmente estão 

associados com a embriaguez. Algo semelhante ao relatado por Alice.
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No  entanto,  entre  os  Guarani  a  embriaguez  não  é  motivo  definitivo  para  uma 

separação,  pois  existem casais  em que  o  homem bebe  bastante,  configurando  estado  de 

embriaguez, e o relacionamento perdura, como é o caso de Geraldo e sua atual esposa, que 

veremos  adiante.  No  entanto,  apesar  de  Alice  não  reconhecer  a  ocorrência  de  agressões 

domésticas na TI, a embriaguez foi relatada por outras mulheres, principalmente através de 

suas memórias sobre as experiências práticas vivenciadas por suas mães com seus maridos, 

como um dos  principais  motivos  de  separação  dos  casais.  Por  outro  lado,  apesar  destas 

mulheres  não  mencionarem  os  motivos  especificamente  relacionados  à  embriaguez  que 

levaram suas  mães  a  se  separar,  Alice  nos  revelou  que  os  homens  quando bebem ficam 

violentos. Ou seja, juntando estes elementos, possivelmente se pode inferir que as separações 

relacionadas ao alcoolismo estejam ligadas a experiências de agressão. 

Isto, ao mesmo tempo que fala sobre a existência, mesmo que não tão habitual, de 

agressão física,  fala também da não aceitação desta atitude por parte das agredidas.  Pois, 

afinal  de contas,  os  casais  se  separam por  este  motivo.  Além disso,  esta  discussão sobre 

violência  revelou que -  sempre é bom lembrar  – é através das experiências vividas pelas 

mulheres que elas elaboram suas reflexões acerca da realidade da comunidade; neste caso, 

umas  mais  afastadas  de  experiências  conflituosas  como esta  gerada  pela  embriaguez  dos 

homens, e outras mais próximas. 

3.4.3 Roubo

"Roubar",  "tomar"  e  "largar"  do  companheiro/a  acontece  com  frequência.  Tanto 

casamentos se desfazem a partir desses elementos, como novos são formados desses fatos. 

Tanto homens quanto mulheres podem ser agentes dessas atitudes.

No relato de Joana a respeito  das histórias  que sua mãe,  Dona Catarina,  gosta  de 

contar aparece o tema do “roubo” da pessoa com quem se deseja ficar, como companheira. 

Entenderemos o que estamos chamando de roubo ao acompanhar a narrativa de Joana. 

Segundo ela, o pai de sua mãe veio de Santa Catarina fugido. Trouxe consigo de lá a 

sua cunhada, a avó de Joana26. Contou que eles vieram a pé de SC e, portanto levaram vários 

dias para chegar em São Jerônimo.

Chamou-me a atenção este fato do “roubo” e Joana alertou-me que esta prática não é 

novidade ali: “Esse negócio de roubar a pessoa de outra acontece até hoje”. Joana se referia a 
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 Não foi mencionado se cunhada era relativo à irmã da esposa ou à mulher do irmão.
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um episódio da mesma natureza ocorrido há cerca de dez anos, o qual “deu morte até, por 

causa disso de roubar o outro”.

Um homem e uma mulher formavam um casal e residiam juntos em São Jerônimo. 

Este homem um dia saiu da reserva, não no sentido de deixar o local e a esposa, mas por 

algum outro motivo específico e provisório, e sua mulher ficou aguardando-o. Neste tempo 

fora ele “arranjou outra mulher, índia também”. Joana contou que essa mulher era uma “bem 

moça”, em comparação com a esposa, que devia ser mais velha. Quando este homem retornou 

ele trouxe junto esta outra jovem, sua nova companheira, e permaneceram morando juntos, 

em uma casa muito próxima a da mulher abandonada. Joana disse com indignação “E essa 

esposa teve de ficar convivendo com esta situação. Sentindo muita raiva deles por isso”. 

E o convívio da ex-esposa com esta situação culminou em um ato extremo: “Um dia 

ela pegou um canivete e foi até a casa deles - essa mulher contou depois que “era só para 

assustar” - mas no fim acabou agarrando a outra e rasgou bem aqui”, Joana apontou para perto 

do pescoço. Disse ela que pegou em cheio, “e também foi um corte só”, e ela morreu. E a 

história termina com a mulher “pegando o homem de volta” e indo embora para Ortigueira27. 

Já para episódios em que se usa o “tomar” o outro, coloca-se como forma de dizer que 

alguém compromissado se envolveu com outra pessoa, sendo esta pessoa a responsável pelo 

fim do relacionamento daquele sujeito comprometido. “Tomar” alguém é relacional, é tomar 

alguém de outra pessoa, é uma relação de três pessoas ou mais.

No capítulo dois falamos de Dona Laura e de Dona Vera, irmãs por parte de mãe, a 

respeito  de suas  experiências  de trabalho fora da TI.  Na mesma ocasião em que as  duas 

falaram  um  pouco  de  suas  histórias  pessoais  conversaram  também  sobre  assuntos  mais 

descontraídos, como quando a “irmã” Aparecida e Geraldo estavam presentes.

Dona  Aparecida  e  as  amigas,  Laura  e  Vera,  fazem  parte  da  mesma  igreja,  a 

“Congregação”. Elas se chamam por irmãs, no sentido de tratamento dispensado àquelas que 

compartilham do mesmo dogma religioso.  A primeira  senhora  chegou junto  de uma neta 

criança, pareciam cansadas e somente de passagem, possivelmente pararam ali para retomar o 

fôlego para continuar a caminhada até o seu destino. Sentaram-se e esta senhora permaneceu 

mais calada enquanto as outras mulheres conversavam. Logo em seguida chegou Geraldo, 

mais conhecido como “Diabo”,  um homem que na maioria das vezes em que o encontrei 
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 Ortigueira é uma cidade próxima a São Jerônimo da Serra que abarca a TI Queimadas e a TI Mococa. Ambas 
são TIs Kaingang.



98

estava embriagado.  Tanto que,  quando ele  chegou as mulheres lhe perguntaram se estava 

bêbado, ele respondeu que estava um pouco, que esteve junto de outros homens trabalhando 

em uma roça e que lá estavam tomando “tubão”. Geraldo pediu uma bebida ao esposo de 

Dona Laura - o dono da mercearia - e ele se negou a dar, então o primeiro ficou um tempo por 

ali, quieto.

As mulheres começam a falar algo a respeito da época em que Geraldo foi cacique da 

reserva.  Disseram que ele foi  um bom cacique.  Ele permanecia somente escutando. Dona 

Aparecida, então que permaneceu mais calada durante as conversas, de repente olhou para 

Geraldo e disse devagar “quem vê esse aí assim, não diz que já foi charmoso”. Todos riram 

neste  momento  e  Geraldo  também  ficou  um  pouco  sem  jeito.  As  outras  mulheres 

concordaram, disseram que ele era “bonitão” antigamente, e que as mulheres o disputavam. 

Dona Aparecida ainda levantou seu histórico matrimonial: “Ficou casado com a mulher por 

15 anos, aí largou dela para ficar com a de cima. A de cima  tomou ele da esposa. Depois 

separou desta e casou com outra”. Dona Aparecida queria mostrar como ele já foi disputado.

Vemos com isso que, assim como os homens,  as mulheres podem ser vistas como 

protagonistas de situações conflituosas, ao agirem de forma comprometedora em relação aos 

relacionamentos  de  outras  mulheres.  Do  ponto  de  vista  de  Dona  Aparecida,  as  mulheres 

podem acabar com o casamento das outras roubando ou tomaram seus homens.

 Através  dos  relatos  a  respeito  do  tema,  “tomar”  não  pareceu  tão  grave  quanto 

“roubar”. Esta expressão chamada “roubo” (ação que implica o enlace abrupto com alguém, a 

fuga para outro lugar, e/ou troca de parceiro/a repentinamente), diferente do “tomar” alguém 

por este último termo se referir a uma atitude mais leve, relacionada com a conquista, com um 

envolvimento progressivo com um/a terceiro/a que culmina na separação de um casal. Esta foi 

a impressão que tive dos termos conforme o contexto e as pessoas que os mobilizaram. 

Celeste Ciccarone (2001) também abordou este aspecto do abandono dos esposos na 

aldeia  de  Boa  Esperança.  Neste  local  de  maioria  Mbyá  também  habitavam  pessoas  do 

subgrupo Kaiowá, que ali  haviam se instalado por motivos de matrimônio.  Mulheres  que 

compartilharam suas experiências de abandono pelos esposos com a pesquisadora refletiam 

seu desgosto com esta situação considerando-se “trocadas”, destacando os fatores étnico e 

geracional desta troca cometida por seus maridos. Quais sejam, as mulheres que  roubaram 

(como o ato está implicado em relações já tensas entre as etnias, também em São Jerônimo 

esta situação seria caracterizada como roubo) seus esposos geralmente eram mais jovens e 

eram Kaiowá. Ou seja, o sentimento de rejeição era motivado pela diferença de idade entre as 

envolvidas,  que  é  encarada  através  da  perspectiva  -  seja  lá  quais  forem  os  atributos 
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considerados para uma e outra geração - de algo humilhante. E, também o conflito com os 

Kaiowá já preexistente, se intensificava quando acontecia algum caso de “roubo” de mulheres 

e de maridos. Algo que segundo a autora punha à mostra, verbalmente, as razões pelas quais 

as mulheres Mbyá exerciam contínuo controle sobre as outras mulheres Kaiowá, mais novas e 

recém-chegadas.  E o resultado deste abandono era que:

Os homens que abandonavam suas esposas deixavam às mulheres, na grande 
maioria, o encargo de providenciar o alimento e cuidar dos filhos. [...] Viviam 
agregadas  à  sua  família  de  origem e  às  mulheres  mais  velhas,  das  quais 
podiam receber apoio e alimento para os filhos e em troca,  ajudavam nos 
afazeres domésticos. Algumas, [...] continuavam morando sozinhas, buscando 
apoio na solidariedade coletiva. (Ciccarone, 2001, p. 40).

Segundo o ponto de vista de Ciccarone as crises nos relacionamentos têm ligação com 

um  conjunto  de  desordens  na  comunidade  indígena  (alimentares,  doenças,  impurezas  de 

sangue  e  etc.),  principalmente  as  desordens  relativas  à  conduta  das  pessoas  (como  o 

relacionamento das mulheres com os brancos e mestiços, criticado pelos homens e pelos mais 

velhos), que são vistas como indícios de um estado coletivo de perigo. Isto diz respeito a um 

outro conjunto de prescrições que preza pelo bom modo de vida Mbyá, que visa proteger a 

comunidade  desses  perigos  que  ameaçam  seu  modo  de  vida.  O  que  se  apresenta  como 

relevante para pensar o caso Nhandeva é que as crises conjugais,  entre  os Mbyá de Boa 

Esperança são entendidas não como eventos isolados que dizem respeito somente ao homem e 

à mulher que passam por tais  dificuldades,  mas se apresentam como sinal  de que toda a 

comunidade corre o risco de contaminação.

3.4.4 Ciúme

O ciúme relacionado à  traição  é  um dos  casos  que podem gerar  essa  situação  de 

conflito. O ciúme excessivo não é visto de forma positiva tanto entre os homens quanto entre 

as mulheres, bem como homens e mulheres que ocupam a posição contrária, daqueles que 

provocam o ciúme, que "aprontam demais". 

O  objetivo  aqui  é  dimensionar  as  situações  em que  o  ciúme  e  outros  elementos 

relacionados com ele  aparecem na fala  das  mulheres  Guarani  de  São Jerônimo,  nas  suas 

histórias e análises dos fatos da vida cotidiana. Para tanto, começamos relacionando o que 

elaboramos acima acerca do “roubo” com o ciúme, de forma a examinar como os fatos da 

vida em comunidade são pensados,  opiniões são expressas e como conclusões são tiradas 

acerca das experiências envolvendo a relação conjugal e os sentimentos implicados nela.

Através das narrativas sobre ciúmes dos Paresi do Mato Grosso, segundo pesquisa de 

Marco Antonio Gonçalves (2001), o autor buscou examinar o contexto social em que o ciúme 
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é expresso e analisar a relação disto com as noções locais de comunidade, sociabilidade e a 

realização da harmonia na vida diária. O autor mostra como esta emoção particular opera 

através de um aspecto estrutural, em conjunto com e moldando a vida comunitária e as suas 

tensões inerentes. Na vida social dos Paresi o ciúme tem implicações diretas nos princípios de 

igualdade e bem-estar social do grupo:

The  jealousy  finds  its  strongest  expression  in  the  relationship  between 
brothers. In this society, same-sex siblings are expected to share their spouses 
and the paternity of their children. This is seen as a sign of their disposition to 
share everything they have. Therefore, when jealousy appears, it is seen as a 
‘disease’ […], something that can be acquired and should be avoided for the 
well-being of social relationships. (GONÇALVES, 2001, p. 237).

Entre os Guarani de São Jerônimo não foi identificada uma categoria de casamento 

preferencial, de modo que a ‘partilha’ de esposos entre irmãos do mesmo sexo, como também 

veremos adiante colocado por Belaúnde no caso dosAiro-Pai, não é verificada. Já entre os 

Paresi o casamento preferencial é com a prima cruzada. O que explica a rivalidade entre os 

irmãos, que tem como prescrição o casamento com as mesmas mulheres. 

Segundo Gonçalves, entre os Paresi o ciúme é considerado responsável por levar as 

pessoas a fazer coisas ao contrário de suas vontades, de forma antissocial, destruindo a vida 

comunitária,  dada  esta  configuração  de partilha extrema.  O ciúme seria  um obstáculo no 

alcance desta comunhão apreciada pela comunidade Paresi.

Vimos presente  no relato de Joana a respeito  do “roubo” a presença deste  mesmo 

entendimento, de que este comportamento faz com que as pessoas sejam tomadas por uma 

impulsão e acabem fazendo coisas ruins quando fora de si mesmas. O que fica claro em seu 

comentário “ela disse que só queria assustar”, mas acabou matando a amante do marido. Mas 

da mesma forma que esta visão da quebra do decorrer pacífico das coisas causado por um 

momento de falta de controle, de impulsão, é indicada no relato de Joana; esta parecia avaliar 

tal  atitude  da  mulher  ciumenta,  a  ex-esposa,  com certa  comoção  pela  sua  situação,  uma 

espécie de compreensão a respeito de seu ímpeto descontrolado. Isto no sentido de verificar a 

enorme provocação que fora feita à mulher abandonada pelo mais novo casal ao terem se 

mudado para próximo de sua casa. 

Segundo  Gonçalves,  a  pessoa  ciumenta  se  torna  raivosa,  e  provoca  uma série  de 

sentimentos disruptivos tanto nela mesma quanto naquela que é vitima de seu ciúme. Ela pode 

ainda  provocar  outros  comportamentos  antissociais,  como  feitiçaria,  fofoca  e  vingança. 

(GONÇALVES, 2001, p. 237). Este sentimento, portanto, ameaça o ideal Paresi de vida em 

harmonia dos que vivem entre parentes. Pois além de mexer com o parceiro ou parceira a 
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quem o ciúme é direcionado,  ele  afeta  uma gama mais  ampla de pessoas,  neste  caso,  os 

próprios parentes.

Podemos então lançar luz ao apresentado sobre o campo de Gonçalves e o relato e 

concepções de Joana fazendo uma sutil comparação: para Gonçalves o fator disruptivo na 

relação  conjugal  e  concomitantemente  na  comunidade  de  modo  geral  está  no  ciúme 

propriamente. Para Joana há uma divisão de responsabilidade naquilo que causou a desgraça 

relatada por ela, que reside tanto no ciúme quanto no fato do “roubo”. Neste ultimo caso, o 

problema não  está  apenas  no  ciumento,  mas  também no  comportamento  inadequado  das 

outras pessoas - que não se resume apenas em dizer que os outros não se autocontrolaram para 

não  enraivecer  uma  pessoa.  Para  Joana  o  ciúme  lhe  pareceu  algo  inevitável  dadas  as 

circunstâncias, mesmo que ela não defenda, obviamente, o assassinato. Ou seja, Joana acaba 

nos revelando através do seu ponto de vista que o ciúme é um sentimento complexo e não se 

resume apenas a um elemento contrário a um ideal que preza pela constante boa disposição 

coletiva.

Apresentaremos  agora,  também  através  da  narrativa  de  Joana,  elementos  para  se 

pensar no ciúme dos homens. Ao conversar com Joana, em um momento próximo ao final de 

minhas visitas a campo, mencionei o contato recente que tive com uma mulher da TI, Elisa, 

que não conhecia até então. Falei a respeito de algumas coisas que havia reparado na casa 

dela, como o cuidado com o jardim e Joana reconheceu esta informação mas rapidamente 

emendou suas ideias a respeito do pai da moça. Disse que não conhece muito bem ela, apesar 

de ser sua cunhada (casada com um de seus irmãos) mas que conhece o seu pai, Everaldo e 

sua esposa: “Ele é bravo, eu acho ele um homem bravo... tem vezes que passa pela gente e 

nem cumprimenta,  tem vezes que cumprimenta,  mas outras vezes não”. Então começou a 

explicar que “Ele tem muito ciúme daquela mulher dele, [...] Quando ele sai para fazer roçado 

e coisas que passa o dia inteiro fora, ele leva ela junto”, entre outros exemplos que Joana deu 

de situações em que ele prefere a companhia da esposa ao invés de deixá-la sozinha em casa. 

“Ele tem ciúme até de mulher com mulher. Eu nunca passei e fiquei lá conversando com ela 

porque se ele ver, ele já diz que tão botando coisa na cabeça dela”.

Diante  destas histórias deparei-me com ideias  sobre o ciúme,  que era  percebido e 

interpretado por Joana. É claro que estas ideias em que o ciúme figurava estão inseridas numa 

experiência de empatia e antipatia entre ela e as outras pessoas, em sua relação. No entanto, 

ao finalizar sua opinião a respeito da condição de Everaldo e sua esposa, Joana concluiu com 

a assertiva de que  os índios de São Jerônimo são mesmo ciumentos. Passando esta noção 

sobre o ciúme como derivada de uma experiência coletiva e não somente como um caso 
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excepcional. Para ilustrar esta afirmação, Joana compartilhou a informação de que existem 

homens na reserva que não consideram uma situação adequada permanecer em outras TIs por 

muitos dias ou viajar demais e deixar a esposa sozinha em casa. Isto no sentido de temerem 

traições por parte das companheiras.

Segundo Luisa  Belaúnde  o  relacionamento  harmonioso  que  é  expressado  entre  os 

casais Airo-Pai, grupo amazônico tukano, na realização de diversas tarefas e lazeres juntos 

também  pode  ser  perpassada  por  problemas  caso  os  esposos  não  observem  por  um 

comportamento autocontido. Considera-se que ambos os gêneros podem cair em defeitos que 

tornam a vida conjugal impossível.  Um destes defeitos remete aos homens,  o ciúme. E o 

defeito caracterizado pelas mulheres seria a sua perambulação (vagância), no seu desejo de 

andar de um lado a outro com os homens e não permanecer em casa. (BELAÚNDE, 2001, p. 

146-7).

Relativo  a  ambos  os  defeitos  o  conselho  geral  da  comunidade  gira  em torno  de 

conseguir manter o autocontrole, disciplina e que não se enfureça o outro. Isto porque a raiva 

causada no outro também pode enfurecer quem a provoca. Os Airo-Pai consideram, segundo a 

autora, que o ciúme do homem e a perambulação da mulher tem a potencialidade de destruir a 

unidade do casal por gerar raiva.

Existe a preocupação, segundo Belaúnde (2001, p. 148), que as mulheres Airo-Pai não 

provoquem seus esposos. Pois tomado pelo ciúme um marido pode desejar vingar-se de seu 

rival chegando a matá-lo. A autora conta que não presenciou nenhuma situação de violência 

entre  os homens,  mas que ouviu sobre alguns  casos.  Geralmente os conflitos  por ciúmes 

aparecem durante as festas quando as pessoas estão ébrias.

No entanto estas situações acontecem em um contexto muito diferente daquele dos 

Guarani  de  São Jerônimo.  Entre  os  Airo-Pai,  apesar  de  serem monógamos  e,  portanto,  a 

fidelidade ser esperada de ambos os gêneros, a relação extraconjugal dos homens com as 

irmãs da esposa e das mulheres com os irmãos do marido são toleradas. Entre os Guarani a 

relação é monógama e se espera a fidelidade de ambos os esposos sem exceções alguma.

Ao perguntar a Joana sua opinião a respeito deste quadro, no sentido de confirmar se 

este ciúmes dos homens da TI está calcado em experiências concretas deste gênero (grosso 

modo:  as  mulheres  realmente  tem  casos  extraconjugais?)  ela  respondeu-me  “tem  umas 

mulheres que sim, mas tem outras que não”. E concluiu fazendo sua análise a respeito deste 

caso específico de ciúmes: “Nesse caso, de certo ela aprontou tanto quando era nova, que hoje 

ele leva ela junto”.
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Outro caso de ciúmes foi relatado por Joana a respeito de sua filha, Silvia. Em uma 

tarde na reserva conversava com Joana explicando-lhe os motivos de ainda não ter filhos. 

Lembrei-me então de sua filha, que conheci durante a grande festa dos Guarani em julho, e 

resolvi perguntar sobre ela. Ao perguntar a Joana como passava sua filha ela respondeu que 

estava bem, apesar  dos  conflitos  com o esposo,  que é branco.  O casal  e a  pequena filha 

moram na cidade. Joana contou que eles travam constantes brigas.  Na opinião de Joana o 

genro “é bonzinho, mas é mulherengo”. 

Silvia contou à mãe que descobriu que ele estava “se encontrando com outra”. Ou seja, 

que o rapaz estava se relacionando com outra mulher, além de Silvia. E por causa das brigas 

relacionadas a esta descoberta, contou Joana, um dia o genro saiu da casa em que mora com 

sua filha, enfurecido. Em desespero, a moça ligou para a mãe e esta lhe disse que poderia ir 

até a cidade buscá-la “se era esse mesmo o jeito”, junto da neta, para ficarem na reserva. Sua 

filha concordou e Joana e o esposo saíram, tarde da noite, para buscá-la em outra cidade onde 

reside.

Uma semana depois Silvia voltou para sua residência e seu esposo estava lá, não havia 

ido embora, ao contrário do que ela pensava. Então, segundo Joana, os dois se acertaram e 

voltaram a ficar juntos. 

Do ponto de vista de Joana, esta situação pela qual passaram reflete que a filha “não 

tem juízo,  que a  gente  tenta  ajudar,  mas não dá para se  meter,  porque depois  os dois se 

acertam e você fica ali, com cara de tacho”. De modo que Joana só pôde analisar a situação e 

aconselhá-la: “ou você para de brigar com ele ou se separa, mas se você quer ficar com ele 

tem que parar de ficar tendo conflito”.

O  conselho  de  minha  interlocutora  foi  norteado  segundo  o  princípio  de  que  os 

conflitos não levam a nada, pois a situação dos dois permaneceu a mesma da situação anterior 

à briga: Silvia e o marido continuaram juntos. Joana acredita que se a filha não aceita uma 

situação como esta, ela deve se separar. No entanto, se o que ela deseja é ficar com o marido 

deve parar de brigar.

Joana contou ainda que a filha conseguiu emprego em uma padaria. Sendo assim, a 

mãe aconselhou a filha a superar as dificuldades da seguinte maneira: “já que agora você tem 

esse emprego, você se arruma, vai trabalhar, e pensa que se ele não valoriza você tem mais 

gente por ai que pode valorizar”.

Este  ponto  de vista  sobre  a  má  relação  com o  esposo,  no sentido  exposto  acima, 

preconiza  apenas  uma  solução:  a  separação.  Pois  em  nenhum  momento  colocou-se  a 

possibilidade de, através de alguma ação da esposa, mudar o comportamento do marido. Se a 
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solução não puder ser a separação,  o que implica na disposição de ficar com o esposo, a 

situação muda de parâmetros e a mulher então deve superar as dificuldades de outra maneira: 

parar  de  brigar.  E,  segundo  Joana,  permanecer  com a  autoestima  elevada  pode  ajudar  a 

contornar a situação de conflito, de alguma maneira.

3.5 ENTRE A HARMONIA E O CONFLITO

Não é possível abordar as questões as quais nos centramos neste estudo, como divisão 

de tarefas entre homens e mulheres e relações de casal sem que sejam aludidos os trabalhos de 

Joanna Overing e Peter Gow e outros pesquisadores da sua mesma órbita como MacCallum e 

Belaúnde.  O  foco  comum  destes  autores  é  a  respeito  do  entendimento  indígena  da 

comunidade,  as  suas  maneiras  de  pensar  e  falar  sobre  isso,  as  práticas  socioculturais 

conectadas  com  tais  interpretações  e  os  estados  emocionais  concomitantes  com  elas. 

(OVERING  E  PASSES,  2001:  8).  Estes  autores  têm  focado  teoricamente  a  questão  da 

socialidade e convivência íntima no cotidiano, das relações entre casais e etc.

Vimos anteriormente alguns aspectos desta corrente teórica representada por Overing, 

e levantaremos agora mais elementos desta abordagem para podermos cotejar aspectos desta 

teoria com nossos dados etnográficos. Segundo a perspectiva destes autores, o cotidiano e as 

relações  no  interior  das  comunidades,  relações  de  família,  são  relações  de  afeto  e 

solidariedade. A socialidade e experiência dos grupos indígenas amazônicos, segundo Overing 

e Passes (2001: 2) são voltados para o alcance de uma vida afetiva confortável, feliz e em paz 

com aqueles que vivemos, trabalhamos, comemos, e criamos as crianças. Entre os indígenas 

amazônicos  as falas  das pessoas se  centrariam em conversar  sobre como fazer  para criar 

pessoas  ‘boas/bonitas’,  que  possam  viver  uma  tranquila  e  sociável  vida  juntos,  e  das 

dificuldades de alcançar estas metas.

Como nesta  antropologia formulada por Overing e Passes (2001) a atenção é focada 

nas vozes indígenas e em seus pontos de vista, a linguagem dos grupos amazônicos que foi 

captada  em comum por  estes  e  outros  autores,  falava  dos  benefícios  sociais  de  observar 

virtudes como o amor, o cuidado, a generosidade e compaixão como uma prática cotidiana. 

No entanto, da mesma maneira que este entendimento é apresentado como aquilo identificado 

nas  falas  dos  indígenas  amazônicos  que  são  voltadas  à  busca  de  práticas  harmoniosas, 

igualmente, estas considerações dizem respeito às inclinações antissociais da raiva, do ódio, 

da  ganância  e  do  ciúme.  (OVERING e  PASSES,  2001,  p.3).  Estas  relações  afetivas  não 

podem ser entendidas sem o pano de fundo dos sentimentos aos quais  se pretende evitar 
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cotidianamente. De modo que Overing e Passes entendem o amor e a raiva como marcadores 

que falam respectivamente do sucesso ou falha do processo social.

Neste sentido, podemos pensar na primeira parte deste trabalho que, através dos dados 

etnográficos, levantou aspectos relativos às relações harmoniosas entre os casais. Sugerindo 

que a vida comunitária em São Jerônimo acontece de forma pacífica e agradável, numa boa 

disposição  coletiva,  onde  as  ênfases  estão  na  concórdia  e  na  união.  As  relações  maritais 

interétnicas, sob a ótica das mulheres Guarani, são entendidas como algo normal dentro da TI 

São Jerônimo, algo que faz parte da “mistura” entre pessoas de etnias diferentes que vivem 

tão próximas. Os rompimentos e retornos, as reengajamentos, o entrosamento entre os casais, 

manifestações de ideias elaborados pelas mulheres Guarani, expostas de forma tranquila, de 

forma a informar as boas relações que os casais vivem. Também quando falamos das divisões 

de tarefas entre homens e mulheres e sobre as comparações entre os “tempos de solteiras e os 

tempos de casadas”, a partir do que as mulheres pensam sobre elas, as questões se mostraram 

marcadas por uma simetria entre homem e mulher, uma forma de divisão complementar entre 

seus afazeres e  uma forma respeitosa e  autônoma de enxergar  as situações implicadas na 

condição de mulher casada.

No entanto, em outro momento tentamos evidenciar também os relatos que discutiam 

situações  conflituosas  na  vida  em comunidade,  principalmente  na  vida  familiar,  na  vida 

íntima, pois estas situações descritas se deram no plano familiar, nas relações de parentesco e 

casamento. De maneira que a convivência pautada em viver bem com os outros, ser sociável e 

respeitoso -  inicialmente exposta  neste  trabalho através  de relatos  sobre o casamento  e  a 

família  -,  não  está  isenta  de  ser  pensada  também  através  de  memórias  e  experiências 

negativas. Pois fica evidente que o parentesco não é feito apenas de solidariedade, afeto, boas 

memórias e troca de fluidos. Este outro lado pôde ser visualizado através das interpretações 

das mulheres a respeito das motivações que as levaram a casar cedo, como o desejo de não 

mais continuar cuidando dos irmãos menores e também através das ideias acerca do ciúme, 

que não é entendido como tabu, no sentido de algo extremamente ruim que deve ser evitado e 

excluído, mas como algo inevitável em certas circunstâncias, algo que todos compartilham de 

experiências que já envolveram tal sentimento.

Entender  o  processo social  requer,  precisamente,  que consideremos estas  questões, 

pois  elas  podem levar  a  eventuais  brigas  e  chateações.  Mas apenas  se  tornam problemas 

quando levam à  violência  ou  a  brigas  contínuas.  Ou seja,  os  conflitos  e  desavenças  não 

necessariamente  são  (ou  são  percebidos)  como  uma  falha  do  processo  social,  eles  não 

configuram uma interpretação de disrupção na convivência afetiva e social em São Jerônimo.
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De modo que a etnografia não revelou uma ideia tão forte, tão evidente e recorrente 

sobre o que deva ser a vida social moral da comunidade neste sentido de bem viver, de amar, 

de  ser  solidário,  evitando  conflitos,  pensamentos  ruins,  memórias  desagradáveis. 

Determinados sentimentos considera-se que devam ser evitados, ou podem ser criticados nos 

outros,  mas  não  de  uma  forma  absoluta.  Como  vimos  nas  ideias  de  Joana  sobre  o 

relacionamento conjugal da filha, que é marcado pelo ciúme, o conflito faz parte das reflexões 

não somente como um mal a ser combatido, mas como um dado presente na relação dos dois, 

de Silvia  e  seu esposo,  que precisa  ser solucionado por estar  levando a  brigas,  tristeza e 

também por  baixar  a  autoestima  da  mulher.  As  situações  e  o  ponto  de  vista  no  qual  se 

encontram as pessoas podem tornar as questões conflituosas ou insatisfatórias variáveis ou 

justificáveis. A raiva pode ser, dependendo das ocasiões, considerada positiva ou justificável, 

por advir de motivos considerados coerentes, como mostra a situação narrada por Joana em 

que a esposa foi humilhada ao ver seu esposo aparecer repentinamente após ter ficado tempos 

fora da reserva com uma nova companheira e, ainda por cima, residir com ela numa casa ao 

lado da sua. O assassinato desta jovem, mesmo que considerado um ato extremo tanto por 

Joana quanto pela própria mulher que matou (ao dizer que o intuito era somente “assustar” a 

moça), foi consequência de um sentimento, a raiva, emergida de uma situação de provocação 

e desconforto que, obviamente, se deseja que não aconteça. Mas, como as coisas se passaram 

desta maneira as consequências desastrosas, por assim dizer, tiveram potencial para acontecer, 

no julgamento de Joana.

Ou também quando alguém fala com o outro de forma indevida, não cumprimentando 

ou  não  sendo sociável,  como na  apreensão  de  Joana  sobre  como é  o  comportamento  de 

Everaldo  com  a  sua  esposa  e  também  com  ela,  isto  pode  levar,  justificadamente,  a  se 

desenvolverem sentimentos ou pensamentos desagradáveis. 

Isto mostra que estes sentimentos, considerados por Overing e Passes (2001) e outros 

autores  da  mesma  linha  interpretativa  como  inclinações  antissociais  e,  por  isso  são 

constantemente  vigiados  para  que  não  causem  ruptura,  em  São  Jerônimo  podem  ter 

consequências mais graves, como a violência, o assassinato, mas também em outras situações 

pode simplesmente levar a uma relação mais distanciada entre as pessoas. Ou seja,  certas 

pessoas  não  conversam muito entre  si  ou não se  visitam normalmente  sem que isso seja 
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considerado  uma falha  no  processo  social,  algo  contrário  ao  ideal  de  socialidade  ou  em 

grandes e graves brigas, violência, “predação”28; isto faz parte do próprio processo social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisarmos a divisão de tarefas entre homens e mulheres observamos princípios 

que remetem a ideias de simetria, complementaridade e solidariedade, principalmente dentro 

das relações conjugais e na criação dos filhos. Vimos que dentro das relações de parentesco 

existem aspectos, como a divisão das tarefas, que induzem as crianças na sua formação de 

identidade de gênero. E as meninas guardam até a vida adulta memórias relativas às tarefas 

atribuídas a elas por suas mães, que falam sobre situações conflituosas e colaboram para a 

explicação de suas expectativas sobre o casamento.

O ponto de vista em que autores como Overing e Gow veem centrada a vida social dos 

grupos amazônicos é na intimidade, nos valores ligados ao afeto, ao cuidado, ao bem viver. 

De modo que tudo aquilo que quebra com estas ideias e atitudes é entendido como uma falha 

em atingir um ideal de sociabilidade. No entanto, através do exposto neste trabalho pudemos 

28

2

 As ideias a repeito da “predação” fazem parte da outra grande perspectiva, que é representada por Eduardo 
Viveiros de Castro, mais conhecida como “economia simbólica da alteridade” (ver BELAÚNDE, 2001). Quando 
se fala em conflitos e violência, geralmente se fala em predação; pois normalmente os autores que seguem esta 
perspectiva estão pensando em questões relativas à guerra, agressão xamânica, caça e etc. Para a perspectiva 
representada por Overing, conhecida como “economia moral da intimidade” isso não faz parte do processo social 
interno  dos  grupos,  mas  lida  com  o  exterior.  Entretanto,  há  muitos  pequenos  conflitos,  desavenças  e 
desentendimentos que não podemos chamar de “predação” e que também não se encaixam dentro do esquema de 
Overing para a manutenção da vida social indígena.
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mostrar que o âmbito do interior, da comunidade, da relação íntima entre as pessoas também é 

feito de desavenças,  de ciúmes,  de chateações e etc. Quando uma menina fica chateada e 

enraivecida  por  não  querer  cuidar  dos  irmãos  não  é  porque  ela  não  consegue  controlar 

sentimentos que não deveriam existir, isto não está posto desta maneira absoluta. A vida e as 

lembranças das pessoas não são automaticamente ligadas a um ideal comunitário, elas têm os 

seus meandros, as suas sinuosidades, um desenrolar que não é isento de questionamentos e 

desgostos. 

O  parentesco,  como  colocado  por  Gow  (2001,  p.  07),  é  constituído  pelas  fortes 

lembranças da comida e do cuidado que uns recebem dos outros, especialmente memórias de 

generosidade durante a infância, quando eram muito pequenos para se alimentar ou cuidar se 

si próprios. Como vimos a respeito das memórias das mulheres a respeito do cuidado com os 

irmãos quando crianças existem também as más lembranças que fazem parte do cotidiano das 

relações.  A obrigação de cuidar é também algo que gera momentos de aborrecimento, tanto 

por parte de quem cuida como de quem é cuidado. Se a vida entre parentes é construída pelo 

cuidado  mútuo  e  a  afetividade,  o  cotidiano  também está  cheio  de  pequenos  (e  às  vezes 

grandes) aborrecimentos. As pessoas fazem coisas que as outras não gostam, e isso acontece 

entre casais, irmãos, pais e filhos. E isso não significa que as pessoas deixem de ser parentes 

ou que seus laços sejam menos firmes. E isto não é algo percebido necessariamente como um 

risco ao processo social.

Para encerrar, é necessário que se considere que o ponto de vista interpretativo destes 

autores guia-se pelas elaborações e preocupações dos próprios grupos indígenas estudados, de 

forma que, como têm em comum o estudo dos grupos amazônicos, estes autores formularam 

questões que observarem ser comuns entre eles, principalmente no que tange às suas falas 

sobre viver bem, feliz, em comunidade com os outros, como ter uma vida afetiva apropriada e 

evitar os perigos dos pensamentos e atitudes ruins. A ideia de centrarem suas pesquisas na 

socialidade e convivência praticada e pensada por estes grupos é fundamental na tarefa que 

aqui pretendemos ter exercido de levantar as questões postas pelas mulheres de São Jerônimo 

a respeito de seu cotidiano.

 O que as questões desta etnografia levantaram é que a meta de atingir uma vida social 

absolutamente pacífica, harmoniosa, solidária, afetuosa não é uma questão pensada de modo 

absoluto sem a qual tudo está perdido ou funcionando mal. Existem ocasiões e contextos das 

relações entre as pessoas em que estas não se guiam conforme um preceito de repressão dos 

maus  pensamentos  ou  atitudes,  mas  pensam  e  agem  conforme  a  complexidade  dos 

acontecimentos e de suas emoções. 
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 Os sentimentos levantados na bibliografia como aqueles aos quais se deve evitar para 

que o “processo social” ocorra, em São Jerônimo parecem ser compreendidos pelas mulheres 

como também característicos da vida comunitária, não são esquecidos ou ignorados, mas são 

relembrados ou concebidos como marcas comuns, também parte do cotidiano, da experiência 

coletiva em São Jerônimo.
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