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I NTRODUGAo 

"Le travail c'est le jouet des grands" 
Solano Martini Snveira 

Paris, junho de 1979 

Qual a imagem instituida do povo? 

Que imagem ele tem de si mesmo? 

Essas foram as primeiras quest5es centrais na 

defini9喜o de nosso objeto: investigar a forma9各o e identidade 

do povo, considerando a imagem qUe o mundo instituido, da 

monarquia colonial, da monarquia nacional e da primeira 

rep6blica, lan9aram, respectivamente, sobre o colono, o 

s6dito e o cidadAo mais pobre; em contrapartida, que imagem 

de si mesmos e dos outros, eles construiram, vivendo, 

trabalhando e defendendo seus pr6prios objetivos; em suma: 

que imagem de si mesmos construiram em suas lutas sociais na 

vig6ncia daqueles diferentes sistemas institucionais. 

Estudar o povo, o colono, o s6dito e o cidadao mais 

pobre, levaram nossa investiga9ao go processo mais elementar 

de divisAo social: a separa9議o entre os homens e a natureza, 

segundo MARX (1966, p. 608) ou a destrui9胤o da comunidade, 
segundo WEBER (1969, p. 309). 

Um reexame 	cr tico das Ci6ncias Humanas, 

contemporaneo ao desenvolvimento da PsicanAlise, resultoU na 

converg6ncia da anAlise sociol6g'ica, para as prAticas 

sociais, numa linguagem marxista, ou para a a9置o, numa 
linguagem weberiana: quem sミo os advers貞rios e como se 
representam reciprocamente ? 

3 
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A luta social 6 uma pr'tica, uma an'lise, quando 
desaliena1 e viabiliza a consci6ncia, virtual na pr6pria 

linguagem das pessoas; quando revela um sujeito, superando 

diferen9as introduzidas, numa comunidade, por inova96es 

tecnol6gicas, processo de trabalho e'sucessao das gera96es no 

tempo. 

As obras hist6ricas de Marx, sobre as lutas de 1848 

na Fran9a, o "Dezoito Brumdrio" (o jovem Marx) investiram a 

perspectiva marxista da determina9喜o para a pr瓦tica. 

POULANTZAS (1968) ALTHUSSER (1970) e BALIBAR (1973) ao 

relerem o Marxismo, atrav6s delas, despiram-no da roupagem 

economicista e evolucionista; a .a concep9ao 	do Modo de 
Produ9喜o, como reflexo da estrutura econ6mica, opuseram a de 

que este seria,em sua ess6ncia,''a produ9ao das condi96es da 

pr6pria produ9ao" (ALTHUS SER, apud SAES)2 , sua fun9 o 

explicaria como se reproduzem certas rela9るes de produ9ao: 

a reprodu9ao aparece como a forma 
geral da perman6ncia das condi96es gerais da 
produ9ao (. . .) implica a perman6ncia das 
condi96es nao econ6micas do processo de 
produc産o, 	especialmente 	as 	condic6es 
Julコaicas' (JiAL1J3A1- apuc ,bA1bI ・  

1 Des, de desfazer e alien de louco, desfazer a loucura. Urna luta social 
capaz de criar media96es duradouras,e a9ミo, rela9ao, instaura urna 
]jpguagem como prEtica, nao apenas atrav6s do seu projeto l6gico rnas 
tamb6m pela incursミo do senii6tico (as aus6ncias, os sil6ncios, as 
piadas, a retic6ncia, a lacuna, o que se diz fora e n三o dentrd da 
reuniao) que sinaliza, no discurso, a perda da unanimidade, da 
comunidade identit'ria e retorna pela'avalia9ao da a9ao, pela an瓦lise 
(como a imprensa se manifestou, quem foi solid豆rio, a resposta dos 
propriet'rios diante da ocupaao) か  pr6pria a9o, instaurando 
distancia critica, 丘  nica forma de equilibrar o integrismo, a 
unanimidade, o "facismo" de qualquer identidade. "Une autre pratique 
直scursive se fait entendi・e (...) indiquant un autre i・apPort d la 
socia五  t' et donc 言  la p0五tique. Pour elle, le contrat social et le 
syst加e de la langue ne sont pas une commune mesure, mais une 万威ted 
faire jouer (non pas d dissoudre)" (KRISTEVA, Julia. Sujet dana le 
langage et pratique politique. In Psychanalyse et P0五tique. Paris, 
Seuil, 1974, p. 68). 

2 SAES, D6cio. A forma戸o do Estado bui・gu6s no Bl・asi 1 l1888 - 1891ノ．忍io 
de Janeiro, Paz e Terra, 1985, p. 58. Ver detalhamento da quest喜o no 
10 e no 2 capitulos. 

3 Ibid. 



5 

Q modo de produ9ao seria "uma combina9ao especffica 

de diversas estruturas e prdticas (econ6mica, polftica, 

ideol6gica)" (POULANTZAS apud SAES)4 . 

TOURAINE (1973) releu o funcionalismo a maneira de 

WEBER (1922-1966) colocando-se do ponto de vista do movimento 

social: uma luta entre advers5rios que se relacionam, 

quanto a acumula9ao e projetos de dire9置o social; ou, 

recentemente, oposi9瓦o entre "formas 

utiliza9ao dos recursos e dos 

culturais" (TOURAINE, 1989, p. 182). 

o pr6prio autor, 

contr'rias de 

opostos 

segundo 

SocユaユS 

valores 

Os dois caminhos de anAlise sociol6gica 

convergiram, portanto, ao considerarem a identidade de um 

coletivo, enquanto luta social, face a sistemas ou estruturas 

institucionaia. 

TOURAINE (1984, p. 33), pela influ6ncia weberiana e 

da dial6tica marxista, realizou aquIlo que os funcionalistas 

limitaram ao question6rio, isto 6 , criou uma metodologia de 

interven9ao para Weber:a historicidade''nまo 6 uma id6ia,nem 

uma situa戸o materiaお  ela 6 pr6pria da a戸o social que 

constitui expeH6n cia, pelo sentido que lhe d言"(TOURAI NE, 

1973, p. 27). 

A quest胤o anal工tica da consci6ncia, portanto, seja 

na pr6tica marxista, seja na a9ao weberiana, sintetiza-se 

assim: quem 6 o outro na representa9加  que um faz de si 

mesmo,na luta social. 

Trabalhamos com o conceito weberiano de comunidade 

e sociedade: 

.relaci6n social cuando(. . .)la 
actitud en la acci6n social (. . .) se 
inspira en ei sentimiento subjetivo de los 
partIcipes (. . .)de constituir un todo. 

Llamamos sociedad a una relaci6n social 
cuando (, . .) la actitud en la acci6n se 
jnsPira en una comPensaci6n de intez・esses ・por 
motivos racionales (. . .) o (. . . ) en una 
uni6n de intereses con igual motivaci6n.La 

4 IbIdI 



sociedad ( . . .) puede ( . . . ) descansar (. 
,) en un acuerdo o pacto racional, por 
declaraci6n recfproca . (. . .) la irimensa 
mayor a de ias relaciones sociales pal・ ticipan 
en parte de la "comunidad ''y en pal・te de la 
"sodj edad" 	(. 	. 	.) 	sun aqueila 	m百s 
estrictamente originada en la persecuci6n 
racional de algdn たn(. . . ) puede dar 
lugar a valores afectivos (. . .) Toda 
"sociedad que exceda los t6rminos de una mera 
uni6n para un prop6sito detel・」ai nado (. . .) 
H ende,en mayor o menor grado, a fomentar 
los afectos aludidos" (WEBER, 1969, v.1, p. 
33). 

As rela96es sociais que caracterizam a sociedade, 

portanto, ocorreriam numa comunidade, a naqao: um sentimento 

especffico de solidariedade (WEBER, 1969, v.2, p. 679). Essa 

,concep9ao 6 丘  til para nossa perspectiva de investiga9るo, 

porque coloca a Sociologia, nas c i6ncias Humanas,5 com muita 

simplicidade, sem recuar diante do inconsciente que seria 

tamb6m seu objeto, produzindo suas positividades. 

Exteriorizando-se, em livre associa9ao, ele se revelaria na 

Psican言lise, revelando tamb6m, "o fato nu de poder ali haver 

sistema 'Portanto significa9言o) regI・a 'Po'・tanto oPosi9言oノ  
norma (port ant o fun9 aoJ sign iたca96es e sistemas(. . .)numa 

linguagem, que 6 , ao mesmo tempo, lei"6 ; na sociologia, 

revelando as representa96es que' os homens, trabalhando, 

produzindo e lutando, fazem de si. mesmos, dos imperativos e 

san95es da sociedade em que vivenニ  e se dividem7 . 

As imagens que um sujeito faz de si mesmo face a 

outros, classe para a anAlise marxista, ator social para a 

weberiana, constituem um discurso, uma prAtica, uma a9ao 

5 ''Ii ya ’与cience huaaine" non pas partout oil ii est question de 
l'homme, mais partout oil on analyse, dans la dimension propre a 
1与nconscient, des normes, des r6gles,'des ensembles signiたants qui 
dvoilent d la conscience les conditions de ses formes et d ses 
contenus" (FOiJCAULT, Michel. Les inots et les choses. Paris, Gallimard, 
1966, p. 376. 

6 ''le fait nu qu与l puisse y avoir syst朗e (donc signification), regi e 
(donc opposition), norme (donc fonction)" Ibid. 

7 ''...la’与‘gion sociologi que" aurait trouv son 万eu ld oil I与ndi vidu 
travaillant, produisant et consoramant, se donne la repr6sentation de 
la socl6t6, oil s'exerce cette activit6, des groupes et des individus 
entre lesquels elle se r印artit, des imp6ratifs, des sanctions, des 
rites (. . .)"" r quoi elle eat soutenue ou scande" (Ibid., p. 367). 

''socjedad" 
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social, finita, num tempo, em que vive e morre; tal finitude, 
apreendida pela hist6ria. 

Numa luta de classe, ou num movimento social, a 

homogeneidade predomina sobre a heterogeneidade: num processo 

em que vit6rias, direitos conquistados, associados a 

organiza96es de representa9喜o social e politica, integram-se 
a cultura, ao inconsciente dos individuos na sua dimensミo 
coletiva. 

MARTINS (1984, p. 104) analisa a comunidade como o 

novo sujeito social, emergente nas brechas "deixadas pelo 

crescimento de um capitalismo de origem colonial que, (. . .) 
f吐  se constituindo e reproduzindo d custa de uma diversidade 
de formas n言o-capitalistas"; assim, na insufici6ncia de um 

liberalismo prec豆rio, limitado ao desfrute das classes 

dominantes, da classe m6dia e de uma parte da cl4sse 

oper'ria, ''se multiplicam os grupos, movimentos e entidades 

de apoio,como os clubes de m言es,os grupos de sadde,as 
加rtas comunit百rias, o Movimento do Custo de l互da, o 

Movimento dos Sem-Terra" (MARTINS, 1984, p. 105); as 

comunidades eclesiais de base tamb6m participariam desses 
mov血entos ; ''a categoパa pobre 6 ampla e abrange todo tipo de 

pobreza ~ desde a mis'ria da fome at6 a falta de justiCa e 
直reitos, a desigualdade,a opress言o, a falta de li berdade" 

(MARTINS, 1984, p. 106); ela teria uma defini9ao 6 tica e 

hist6rica, implicando em considerar os "resultados da 

produ戸o, n言o s6 a acumula戸o de capital, mas tamb6m a 
acumula9言o dePobl・eza, que dela z・esulta" (MARTINS, 1984,p. 
106). A realidade social, considerada a partir da 

desigualdade econ6mica e social, ・、 . desmascarou a falta de 

direitos anunciada na igualdade juridica;6 outra a concep9ao 
e a pr百tica das rela96es sociais ：・一  ’'comunit'ria,concreta e 

ut6pica, demOcr'tica, do n6s" (MARTINS, 1984, P. 106). A 

palavra uni o, comum na linguagem desses movimentos, 

indicaria a busca das condi96es para unir os pobres ~ os 

famintos, os injusti9ados, os marginalizados. A ado9ao da 

categoria pobre pelas comunidades, como centralizadora da 
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interpreta9ao e da prAtica, questionaria diretamente as 

contradi96es de processo do capital: 

toma-o na sua totalidade, enquanto 
processo de produ9ao e circula9言  o,real i za9ao 
privaずa da riqueza produzida pelo trabalho 
social ・  Desvenda oPI・ocesso do caPital Pei a 
直stribui9言o do que foi produzido e nまo, 
restri tamente, 	pela 	produ9言o ． 	面 	na 
contradi9ao entre a produ9ao e a distHbui9産o 
que o capitalismo ・  revela o segredo da 
acumul a9io, enquanto modo de produ9言o de 
riqueza e pobreza,igualdade e desigualdade" 
(MARTINs, 1984, p. 107). 

Produzido o limite te6rico, engajamo-nos, em estudo 

explorat6rio, para encontrar o povo e decidirmos se 

viveriamos a an6lise em algum nivel de interven9ao,por 

observa9ao participante ou por interven9各o sociol6gica:8 

Chegamos na madrugada;Nuvens cinzentas, 
esparsas,a lua p百lida ainda aparecia junto 
com o sol nascente. Passamos por um tnigai 
i吐ro, descabel ado,como num quadro de Van 
Gogh.Subimos uma estrada de terra vermelha, 
bal・ranco limitando a vis動  latel・ai. Venci do 
esse Passo, o acamPamento aPareceu, Nova 
Ronda Alta;nenhum tiゾgal,barracos, tetos de 
p1百stico negro e lona, fuma9a. 

Sentiーme consti・angj da, com que direito 
esse bando de estranhos se apresentava ali, 
como iam entrar, assim, casa dos outros 
adentro? 

Uma mulher buscava 百  gua no po9o. Vendo os 
baldes cheios, dei bom dia e tl・atei de Pegaz・  
um Para ajud百ーla.. Desculpei ー」ne po'・  chegar 
言quela hm・a. ma resPondeuー皿e com 
desenvoltura: 

”唇 assim mesmo,J o nosso sofrimento tem de 
ser um sucesso,senao a gente desaparece.o 
povo precisa saber e falar de n6s'' 

Cく）locaram-me no lugar. Eu ei・a uma 
observadora, iniciava um estudo explorat6パo, 

8 Observa9ao participante: ''1 'observation partic加ante est une rn'thode 
utile pour conipi・endi・e la r6sistance d'ungl・くmpe domin6; (.. .)Si 
l'observateur par exemple (. .,) recourt d la participationpour 
6 tudiei・  les conduites ouvridi・es et Patl・くmales dans des rapPorts de 
travail pr6cis, en particuljer dans l'app五cation des systmes de 
rmunei・ation ou dans l''tablissement des cadences de tl・avan,(..,) 
son r6le est considrabje car n fait apercevoir ce qui est cach6. le 
rreznage a'un cote, les methodes concretes de domination des 
travailleurs de l'autre; (.. .)Je がexcius pas qu'une intervention 
soit Pr印are par une observation partic加ante" (TOURAINE, Alain. La 
voix et 1 reg8rd. Paris,Seu il, 1978). 
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Eu era a na9言o, a sociedade civil,a docente 
universi t百lゴa, 	a 	comunidade acad6mica, 
Soc i 610ga, ela era a na9産o, Prole t百iブa, em 
luta por terra de trabalho. 

Morena, cabelos lisos, olhos puxados. 
Pareceuー」ne f ndia. O maHdo e 'as duas 
crian9as, muito louros.Pensei imediatamente 
em alem言es e italianos. 

As panelas brilhavam, o fog言o 言  lenha 
esquen tava. Ha吐a uma imagem de santo,um 
吐dro de Nescaf6 com flor・es. O bar.z・aco el・a a 
casa deles. 

Entrei no acampamento. Parecia uma 
favela. Ruas e l・uas de bal・racos. Quanto mais 
se entra va,mais predom加avam o que chamei de 
fndioS, havia tamb6m nea'ros e' mulatog,MuitOs 
IilflOS, uma rami」 ia tinna ave nove crian9as, 
o fogo era de ch言o, o bar・1・aco visfvel num 
lance s6, n言o tinha divis言o.A m言e,loira, 
era filha de Poloneses,oPai,moreno, olカos 
azuis, era filho de espanh6is.Ofereceram-me 
uma crian9a para adotar.Eu disse que n言o e 
afastei-me l〕brturbada. Sentj-me estrangeil・a. 

Segui a prociss言o; 
"Pai, perdoai-nos por s6 agora sermos 

organizados'’. 
''Rogai Por n6s.'' 
Deparei-me com o desaたo metodol6gico; 

quem sou eu, investigadol・  e inconsciente 
タoletivo, enquanto comunidade,intelectual e 
social? Quenl seuem sao os meus Pares? Qual o 
consenso da comunidade intelectual sobre 
m6todos de investiga9言o ativa em Sociologia? 
Quem s産o os docentes universit瓦iブos enquanto 
comunidade? Que imagem t6m de si mesmos 
enquanto seres sociais? Que imagem t6m dos 
Sem Terra? Que imagem de si mesmos atiづbufam 
a 	eles? Em’い一一  suma,, positivamente, 
operacionalmente, ：ーニ essas 	quest6es 	se 
sintetizavam nas seguintes:que imagem tenho 
de mim mesma enquanto docente universit百ria? 

Que jmagem eu tinha dos Sem-Terra? Que 
imagem de mim mesma eu atribufa aos Semー  
Terra? Por que me perturbei e surpreendあ  
quando constatei as onigens dos que me 
ofereceram a crian9a? 2喧o fazia parte de 
minhas expectativas encontrar entre'a 
popula9窟o acampada um tal oferecimento,mas 
se houvesse, constatei tamb6m, eu esperaria 
que seus protagonistas fossem mesti9os ou 
mulatos. El es,a multmao manipul百vel, 6 que 
davam filhos ・ a madrinhas brancas, 
estrangeiras.Davam n言o,vendi am! 

Encontrei o preconceito instalado em meu 
pr6prio 血consciente・  coletムo-, em mim mesma, 
brasileira, た・a戸o Pequeno-bul・guesa da 
sociedade civil, filha de comerciante, elite 
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intelectual 	e 	assalariada, 	docente 
universit画ria. 

Observando -nos, desde nosso referencial 
te6rico, ali est'vamos, a加ra utopia e 
ideologias, n6s, eu, soci6 loga, agente da 
sociedade brasileira, eles,prolet'rios em 
luta pela terra,em a9産o social, 

Os Sem-Terra, como qualquer outro ator social, 

elaboram sua identidade num processo onde podem superar sua 

fragmenta9ao por uma an瓦lise, cujo 
confronto com seus advers瓦rios, na a9A 

desalienar os atores de suas diferen9as 

culturais, tecnol6gicas e geracionais. 

Decidimos assumir a 6 tica 

brasileiro, no estudo explorat6rio. 

indicava que os instrumentos da a9ao 

na a9ao social, 

internas: 

estA no 

capaz de 

sociais, 

da comunidade, g er 

Nossa experi6ncia 

de classe tamb6m se 

cujo parametro 

apresentavam na a9雀o de multidao, proletarizada, em luta 

contra a marginalidade e a pr6pria condi9喜o prolet五ria, de 

separados da terra. O acampamento e a ocupa9喜o apresentam 
caracteristicas 	semelhantes a s observ6veis 	na Ecologia 

Politica, na Europa e nos Estados Unidos, que tamb6m 

movimenta multid6es. Igualmente, havia mobiliza9胤o do 

conjunto da sociedade, referimo-nos a cria9るo do Comit6 de 

Apoio 色  Reforma Agr言ria. 

Admitimos que o Comit6 representava: a sociedade 

brasileira, sua disposi9笈o, contradit6ria, em ver-se, a si 

mesma, enquanto comunidade, um "n6s" incluindo o Sem Terra, 

lutando por restabelecer uni minimo de liga9ミo com a natureza, 

pela reforma agrAria, necess5ria ら  constru9航o positiva, 

exterior, da comunidade nacional. 

Aproximei-me, entao, do Movimento Docente e 

localizei-me no Comit6 de Apoio a Reforma Agr'ria. 

Como eu interviria? Quais as possibilidades de 

devolu9Ao de uma pesquisa onde meu pr6prio inconsciente 

coletivo, portanto, seria objeto? 

Participamos em atividades procurando a articuia9各o 
poss工vel, historicamente, entre a sociedade civil, suas 
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entidades represeiitativas (associa96es de profissionais, 

docentes 	universit6rios, 	economistas, 	engenheiros, 

arquitetos, soci6logos, agr6nomos, centrais sindicais, como a 

Central Jnica de Trabalhadores, a Federa9ミo dos Trabalhadores 

da Agricultura, sindicatos de classe, Co皿issao de Direitos 

Humanos, Associa9ao Nacional de Apoio ao Indio, Movimento de 

Prote9ao ao Meio ambiente, COOLMEIA, Federa9Ao Regional das 

Associa96es Comunit百rias Bairros. 

Visitamos os acampamentos, especialmente Nova Ronda 

Alta, e estivemos em pequenas propriedades, onde o trabalho 

familiar se reorganizara em formas condominiais de 

resist6ncia, reunindo 48 horas de entrevistas gravadas e um 

di6rio de campo. 

Experimentamos nessa participa9各o, entre 1985 e 

1987, o que todos os movimentos sociais enfrentam: o efeito 

da rotatividade de militantes no conjunto das organiza96es, 

pessoas que comparecem e desaparecem depois de duas reuni6es, 

grupos de apoio que n5o resistem a tr6s encontros, a 

necessidade de refazer continuamente as discuss6es iniciais, 

face ら  especiたcidade das a95es(ocupa96es) e da organiza戸o 

de acampamentos．豆  um constante refazer,entre uma a9喜o e 

outra, devorando o tempo, a exist6ncia dos militantes 

est'veis, na conscientiza9各o permanente dessa cidade m6vel, 

de plEstico, de lona, onde 6 necessArio organizar, desde 

milhares de pessoas, at6, o que, aparentemente, nao seria 

problema relevante - a quantidade: de cachorros que podem 

acompanh瓦-las, a multidAo imprescindivel a for9a de press各o 

do movimento:; o desafio de criar uma sintese necessAria ao 

movimento social, de um sujeito, 'que nAo 6 a assembl6ia de 

uma classe, ou ator social, com seus representantes e 

dirigentes, nem de um partido politico com sua base 

militante, mas uma comunidade: um setor de pequenos 

produtores familiares, em vias de desaparecimento, a multid谷o 

de trabalhadores tempor五rios e posseiros, dentro do 

acampamento. Fora dele,que alian9as sociais e comunit百rias 

teria o movimento? 
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As entidades participantes do Comit6 de 
Apoio A Reforma Agr'ria moviam-se ou por uma 
an'lise da reforma agr百ria como processo de 
transi9 ao, necess'rio para regularizar o 
fluxo de proletariado para as cidades,ou 
como meio de detel・  a mal・ginalidade e a 
viol6ncia, amea9adora para o meio urbano,ou 
ainda como direito sagrado, caso da Igreja, 
ou humano e cidadao,da Ordem dos Advogados 
do Brasil e Comissao de Direitos Humanos' 
Pl・evaleceu a pel・spec tiva de que o MST se 
conduzia unilateralmente; queria uma alian9a 
incondicional com a ocupa頭o e o acampamento, 
n言o aderia a um projeto socialista, fazendo 
de sua luta uma defesa da pequena 
propriedade. Criticava-se a lgreja de cooptar 
o acampamento, assumindo uma a9ao 
paternal ista, perfilada ao colono,Apequena 
propiづedade, 	utilizando 	posseiros 	e 
trabalhadores tempor百rios como massa de 
manobra.Pouco a pouco dissolveu-se o Comit6. 

Entrei pelo acampamento, hoje, com a 
直ssol u戸o do Comit6 deprimindo minhas 
expectativas,Andava pela ruas de barracos. 
Olhos rasgados, fogo de chao, o barraco 
ガsfvel num lance s6.promiscuidade, trapos, 
naguela aむmosrera ae 乙erra vermeina ・  （・  ・  ・ノ  
Afinal, que imagem eu tinha do sem-terra? Eu 
n言o chegai・a a formulal・  」吐nha h加6tese, em 
nenhum dos nfveis das comunidades e sociedade 
a que pertencia, と  o Comit6 se desfizera. 
Prevalecera a nega戸o, 	o sil6n cio, 	a 
直spers屋o.mngue'm dissolveu o Comit6.me se 
desfizera (. . .) Como visualizar, nessa 
conjun tm・a,. uma pr・oposta de inter・yen9産o ? 

A partir da dissolu9各o' do Comit6, reorientamos 

nosso trabalho: 1) renunciamos como intempestiva e inviAvel 

qualquer an6lise ativa, envolvendo o MST, a popula9&o dos 

acampamentos, ou seus possiveis aliados fora do acampamento 

pois desfizera-se uma a9各o significativa de mobiliza9ao d a 

comunidade e sociedade; 2) decidimos seguir participando, 

segundo a demanda e o espa9o indicado pelas lideran9as da 

luta; 3) propus6mo-nos interpretar nosso preconceito, 

associado a dissolu9ao do Comit6, e redefinir nじssa 

abordagem. 

Formulamos a seguinte hip6tese: havia hiatos, 

lapsos de hist6ria e comunica9ao revelados pela a9ao social, 

especificos da pobreza e do autoritarismo, fragmentando 

comunidade e sociedade, povo e institui96es, a imagem de si 
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mesmo de sua imagem instituida. Lapsos de mem6ria afetando o 

nosso pr6prio inconsciente coletivo. Trata-se da mem6ria que 

se fabrica com o uso cotidiano de direitos, de vit6rias 

conquistadas que se associam em cultura, no inconsciente 

coletivo, a organiza96es, media96es criadas na a9ao social. 

Limitados para intervir na cultura, pela anAlise da 
a9喜o, voltamo-nos para o que nela 6 mem6ria, construindo 

assim nosso objeto: investigar a forma9置o e identidade do 
povo, do seu ponto de vista, a luta, e do ponto de vista 
instituido. 

Rastreando o povo, no presente e no passado, 

encontramos o caboclo. Qual seria sua imagem, a imagem de sua 

participa9ao na luta pela terra em passado recente? 

"Au cours de mon enfance, j'ai souvent 
entendu chez mes parents, chez mes voisins et 
ailleurs, mais toujours parmi les gens 
d'origine imznigr6e, et aussi pendant ces 
derniとres ann6es chez des caboclos (avec gui 
j'ai Pu avoir des contacts pour des raisons 
plut6t professionnelles (. . .), des 
histoires ら  propos des bugres. Ces histoires 
constituent (chez les exploitants et les 
travailleurs ruraux) une partie de l'univers 
symbolique et contradictoire de la non- 
r6ussite par des moyens "malhonn6tes", de 
gens ayant une autre 6 chelle de valeurs, une 
autre 6 thique" (. ' .) quelq'un d'incapable 
de r6ussir, qui fait peur aux enfants (. . .) 
et comme un danger permanent pour les ennemis 
(le plus souvent les repr6sentants de 
l"autorjt6 constitu6e, la police et ceux 
ayant 	Un 	pouvoir 	6 conomique: 	gros 
propri6taires fonciers, commer9ants, etc.) 
6tre mystique, "libre" (. . .) un homme 
attach6 a la justice, au bien et aux valeurs 
collectives. resDectueux du patrimoine. 
environnementaiー  （UEnJ1N, I.J'’ ・  

Rela96es n喜o capitalistas de produ9喜o definiram-no 

desde o que ele nao 6 ; pr6-capitalistas ou tradicionais 

enquadraram essa defini9三o negativa num sentido 
evolucionista. 

9 GERLEN, Ivaldo. Terres de lutte et luttes pour la terre... Universit6 
de Paris X - Nanterre, 1991, p. 103/104 (Tese de Doutorado e員  
Sociologia). 
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Diante dessas lacunas, nosso objetivo definiu-se 

como an6lise substantiva do que ele 6 , a semelhan9a da 

produzida sobre os colonos vinhateiros: 

''Durante um s6culo, os imigrantes e seus 
descendentes cultivaram um modo de vida 
baseado na pequena propriedade e no trabalho 
da famflia, na solidariedade vicinal, na 
produ9ao direta dos meios de vida(, . .)na 
pulsa9ao da vida ritmada pelo ciclo da 
natureza (. . .) A agonia desse modo de vida 
foi protelada l. . ．ノ  porque uma instiui9ao 
providencial, a margem da lei e dos c6digos 
do pafs, o minorato expulsa sistematicamente 
da casa paterna o たlho mais velho quando se 
casa o mais novo, at6 que nela permane9a o 
ul timog6ni to,a quem cabe a terra paterna e a 
sustenta9ao moral e material dos pais ', . .J 
Hoje, o trabalho do colono est百  submetido 
indiretamente ao capital,Ethbora preserve- sua 
autonomia formal e aparentemente trabalhe 
para si mesmo, na verdade foi subjugado pelo 
capi tal たnanceiro dos bancos que lhe fazem 
empr6stimos '. . .' pelo capital dos 
in termed垣rios e '. . .J pelo capital das 
inddstrias vinfcolas" (TAVARES DOS SANTOS, 
1978, p. XIV e Xv). 

Buscamos uma hist6ria social do caboclo, de seus 

conflitos face a lei,A semelhan9a da an'lise de KJIEMANN 

(1986) sobre os colonos de origem estrangeira. 

Definido o caminho de anAlise, remetemo-nos 瓦  
separa9ao entre o homem e a natureza, aproximando-nos o 
quanto possivel, de como MARX (1894-1966), descreveu a 
acumula9ao primitiva: 

''Los 	grandes 	sefiores 	feudales, 
levantando-se tenazmente contra la monarquia 
y ei parlamento, crearon un proletariado 
incomparablemente mayor, al ar.rojar 
吐olentamente a los campesinos de las tierras 
que cultivaban y sobre las que tenian los 
mismos tftulos Jurfdicos feudales aue cllos. 
J ai usurPa.ゾes sus menes ao comunesー（ . 
.)Consultando los viejos invent百rios de las 
たncas seiloriales ~ dice Harrison ~ vemos (. 

.)que ei campo sostiene a mucha menos 
gente, que muchas ciudades se han arruinado, 
aunque hayan florecido otras nuevas (. . .) 
Tambl6n podiゴamos decた、  algo de las ciudades 

10 0 grifo 6 nosso 
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y los pueblos destruidos para convertirlos en 
pasto de ganados '. . .' Aunque exageradas 
siempre, ias lamentaciones de esta'viejas 
cr6nicas describem(. . ,)la revoluci6n 加e 
se estaba operando en las condiciones de 
producci6n. Comparando las obras de Tom百s 
Moro con ias dei canciller Fortescue, es como 
mejor se v6 ei abismo que separa ai sigio XV 
dei XVl・ Como observa(. . .) Thorton, la 
clase obrera inglesa se precipit6(. . .), 
sin transicj6n, de ia edad de oro a la edad 
ae riユerro" (HARRTSON Al,1,d MA1Yl .LL 

Do tempo em que o trabalhador havia, de fato, 

territ6rios seus por direito, at'6 o sddito mais pobre e 
escondido; da hist6ria que o trabalhador n胤o poderia retet em 
sua mem6ria fragmentada pelo desenvolvimento e a sucess胤o de 
gera96es, MARX (1894 - 1966) deixou-lhe cuidadoso InventArio 

nesse capitulo XXIV do Capital. 

E na colonia de Portugal? Que terras e direitos 
teve o trabalhador livre, n喜o sesmeiro, impuro de sangue? 
Onde estariam o registro de suas queixas ? 

Pouco se sabe nesse sentido. Quase sempre ao 

referir-se a terra no Brasil, 6 para registrar-se sua 

abundancia, o que a desvalorizava e garantia ao trabalhador 
sua liga9Ao aos meios de produ9喜o. Mas terra aonde? A quem 
pertenciam as que vizinhavam com os rios, estradas liquidas, 

arroios e aguadas imprescindiveis A vida? Nos arredores das 

capelas e municipios? Os campos ou as florestas ? 

Autores que 	admitiram 二  a presen9a de rela96es 
feudais no Brasil, WERNECK SODR豆  (1967), PASSOS GUIMARAES 

(1968) entre outros, sempre se referiram a arrendatArios, 

parceiros, meeiros, moradores e agregados, bra9os armados do 

poder pessoal de latifundi rios. PRADO Jr.(1966) por outro 
lado, negou a tais rela9うes carAter feudal. Em boa parte, 
atribuiu-lhes sentido capitalista: remunera車o em esp6cie. JA 
GORENDER (1983), e SAES (1985) refereriram-nas enquanto 
residuais, dependentes do escravismo. 

11 MARX, Carlos. El Capital. Mexico - Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Economlca, v.1, cap. XXIV, p. 611. 
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FLAMARION CARDOSO (1979) assumindo a teoria sobre a 

brecha camponesa, levou em conta a exist6ncia de escravos, 

desempenhando papel de camponeses, nas grandes propriedades, 

tamb6m referiu trabalho familiar, nas propriedades com cinco 

escravos e outras formas de trabalho compuls6rio 12. 

TEIXEIRA DA SILVA (1992, p. 50) chegou at6 a 

hip6tese de que o Brasil seria, para Portugal, uma pr6- 

metr6pole, tentando a Coroa proteger e desenvolver a 

agricultura de indigenas e pequenos produtores, em oposi9ao 

aos proprjet'rjos agroexportadores. Mesmo assim, n胤o destacou 

a exist6ncia de outras formas significativas de rela96es nao- 

capitalistas, al6m do arrendamento e parcerias. 

COSTA PORTO (s.d.) referiu, mais detaihadamente, 

terras reservadas de interesse da Coroa, florestas tombadas, 

terrenos de marinha, duas l6guas de cada lado dos rios, 五  reas 

de rossio e pastos p6blicos, de propriedade da Coroa, 

administradas pelas Camaras Municipais. 

PRADO Jr. (1968) e LEAL (1986) referiram-nas, sem 

atribuir-lhes maior significa9ao, mesmo anotando conflitos 

quando as Camaras as concediam em foro ou. delas faziam 

doa9ao. 

A disponibilidade de terras devolutas tornaria 

insignificantes estas 五  reas comuns? Teriam elas importancia 

simb6lica para designar uma legitimidade no inconsciente 

popular sobre parte das terras? Como se comportaria e qual a 

importancia do espa9o reservado no Rio Grande do Sul? 

Descobriramos tamb6m que o primeiro nome do local 

onde se ergueu Nova Ronda Alta, era o "bosque ou mato 

castelhano", coincidindo de modo geral, ao limite do domlnio 

castelhano no periodo colonial. 

O lugar tornara-se, em parte: 

12 Ver CARDOSO, Ciro Flamarion. Agricultura, escravid風, e capitalismo. 
Vozes, 1979, p. 133 a 135. "0 trabalho na col6nia" In LINIIARES, Maria 
I edda.mat6ria Geral do Brasil. Rio de Janeiro,Campus.3旦  ed.,p. 71 
a74, 
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''propriedade de tr6s s6cios de uma たrma 
uruguai a ', . . ),h圧  mais de 40 anos,'. . ., 
直vidida em tr6s se96es '. . .J;Es tE n c加  
Julio Mailhos S.A., Fazenda Lucena e Fazenda 
Olema,cada uma com 90 quadras '. . . J todas 
arrendadas a brasileiros". 

Essa A rea, junto com a fazenda Anoni, fora palco de 

um hist6rico acampamento do MASTER (Movimento dos 

Agricultores Sem-Terra do Rio Grande do Sul), ao qual 

integraram-se as Ligas Camponesas em 1962. A A rea foi 

desapropriada, passando a patrim6nio do Estado, desde aquela 

data. 

A A rea fora reconquistada para o dominio p丘blico, 

portanto, desde 1962, gra9as a um movimento onde se aliaram 

"gente procedente de todos os lados, dos municfpios da 

regi so" (MORAES apud ECKERT)1三  passando de 360 a 5.000 

pessoas. Evidentemente, para formar-se a massa do 

acampamento, concorreram os caboclos, entre agregados, 

parceiros e trabalhadores tempor言rios. 

Situando-nos historicamente num lugar onde presente 

e passado se cruzavam, decidimos buscar, em cada estrutura ou 

sistema de a9るo, indicios relativos 色  s terras comunais; 

primeiramente a institui9ao municipal,a que deveria ligar-se 
sua administra9喜o e o sistema de leis referente a apropria9ao 

de terras, sistema juridico-politico. 

Nossa hip6tese era de que a s l institui96es, enquanto 

reprodu9ao 

resquicios, 

de condi96es de produ9ao, sempre guardariam 

refer6ncia indireta a comunidade destru工da; os 

setores vitoriosos, dirigente e dominantes, sempre selaram 

suas vit6rias com leis e normas, arbitrando a vida de 

contestadores e dominados. Uma terra, uma regiao sempre tem 

seus cronistas e a hist6ria das, propriedades que cont6m, 

mesmo prec五ri.a e cheia de lacunas. 

Limitado o terreno, passamos a pesquis瓦-lo em 

bibliografia ' especifica, dentro de uma cronologia de Longa 

dura9るo, da Col6nia a Rep6blica. 

13 冒  CXERT, C6rdu1月 .ob. cit. p. 108, nota no 15 
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Algumas leituras foram fundamentais nessa fase: 

KLIEMANN, ao estudar a hist6ria do colono, reuniu e analisou 

a legisla9喜o sobre terras no Rio Grande do Sul, do Imp6rio a 

Rep6blica, viabilizando nossa cronologia de longa dura9喜o, 

FELIX (1987) revelou-nos indicios e fontes definidoras para a 

hip6tese, sua an6lise e interpreta9喜o: a exist6ncia de um 

chefe Maragato, que fez a revolu9ao de 1893 e a de 1923 ー  
lider dos roceiros e pequenos ervateiros, numa vasta regiao 

de floresta, dominada pelo municipio de Cruz Alta 

posteriormente pelo de Palmeira das Missうes; o documento 

vereadores da Camara de Cruz Alta, de 1845 (FELIX, 1987, 

85 e 87) contemporaneo a discuss喜o do projeto de leis 

terras, denunciando intrus各o nas terras de mato; a 

recomenda9喜o da apropria9ao privada dos ervais, sob 

explora9ao p6blica, para evitar sua destrui9五o, remeteu-nos a 

outras obras, pessoa-fonte e fontes decisivas em nosso 

trabalho: "Santo Antonio da Palmeira" e seu autor, professor 

MOZART PEREIRA SOARES (1974), que revelou-nos conflitos e 

ainda outras fontes, entre as quais, por exemplo, o C6nego 

LEME (1824) 14; a preciosa cr6nica de VELOSO da SILVEIRA 

(1909), reeditada em 197915, onde revelou-nos a extensao da 

obra missioneira, nos campos e florestas do Rio Grande do 

Sul, permitiram-nos a formula9航o da seguinte hip6tese geral: 

existiu um espa9o popular, no pacto mon6rquico-colonial, 

equivalente ao poder do rei, ao Imp6rio e ao Estado-na9ao, 

Portugal, extensivo ao mais humilde dos seus s丘ditos, o 

caboclo de sangue impuro, constituido por terrenos comunais, 

parte deles ・  nas florestas reais, da metade norte do .Rio 

Grande do Sul, em defesa dos quais, seus s丘ditos levantaram- 

se, sempre que atacados,・  defendendo-se da proletariza9喜o 

(separa9ao entre os homens e os meios de produ9喜o), 

instaurando a comunidade nacional, em 1822, preservando-a 

durante a Rep6blica, lutando pela implanta9嵐o de uma tradi9胤o 

democrAtica, pelo voto universal, capaz de representar a 

diferen9a social, equivalente ao reconhecimento da comunidade 

em sociedade. 

誉恕磐恐磐鷲，，無少， p ・ 117 citando 。 C・ LEME 
‘り  Yf1IL4'J口V U(% 3ェレVL」氏A, 00. Clし，  

e 

de 

p ・  
de 
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caboclo, 

data da 

Em suma essa hip6tese 6 de que: a luta do pobre, do 

historicamente, no Rio Grande do Sul, entre 1797, 

carta r6gia que reserva as florestas para a Coroa, 

at6 1930, pelo limite a propriedade, em defesa da terra 

p丘blica, desmascarava a acumula9五o capitalista refazendo um 

espa9o popular soberano. 

O trabalho divide-se em nove capitulos: 

Relatamos as institui96es coloniais, no primeiro 

capitulo, buscando toda a informa9喜o, na bibliografia 

corrente, que as relacionassem com as ~ terras comunais, o 

mesmo fazendo com a primitiva organiza頭o indigena: haveria 

converg6ncias entre as primeiras e a segunda? Tratamos tamb6m 

as florestas reais, especificamente, gra9as A localiza9&o da 

obra de SOUZA (1935) sobre leis que as regiam. 

Investigamos em bibliografia de Hist6ria do Brasil, 

Rio Grande do Sul e dos municipios da d rea em estudo, bem 

como da regi三o platina fronteiri9a, a trajet6ria cultural e 

social dos grupos que passaram e convergiram na metade norte 

do Rio Grande do Sul, no segundo e terceiro capitulos, 

olhando-os do ponto de vista do s6dito obscuro, suas lutas e 

pontos de fuga. Para tanto foi de especial valia a obra de 

BECKER (1982); ela releu todas as fontes, de historiadores, 

cr6nicas de jesuitas e funcionArios administradores, como o 

c6lebre Azara, sobre os indigenas irredutiveis - Charruas e 

Minuanos. 

Um fragmento sobre a hist6ria de Passo Fundo, 

registrado por CAFRUNI (1966), o roteiro fornecido pela 

cr6nica de VELLOSO DA SILVEIRA (1979), mencionando lugares 

por onde passaram indigenas missioneiros que seguiram 

Art igas, bem como as refer6ncias recolhidas por BECKER 

(1982), sobre a particjpa9ao de Charruas e Minuanos, na luta 

pela independ6ncia oriental, levou-nos a considerar a 

categoria "Missionejros e Americanos", como uma das correntes 

de forma9喜o do caboclo, nas florestas onde teriam se exilado, 

tratando essa quest喜o ainda no terceiro capitulo. 
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Tentamos apreender o roteiro especifico das 

diversas popula96es ind工genas, alem de colonos brancos, 

mamelucos e negros na hist6ria dos municipios de Cruz Alta, 

Passo Fundo, Soledade e Campo Novo, a partir de suas lutas e 

inser9議o econ6mica, no quarto capitulo. 

Investigamos a identidade do caboclo, considerando 

o efeito social da intensa fragmenta9五o politica da 

Independ6ncia no Rio Grande do Sul, no quinto capitulo. 

O estudo de PICCOLO (1986) nos remeteu, n各o s6 a 

complexidade desse processo, como nos levou a uma fonte 

fundamental para sua compreens谷o, abrangendo o espa9o 

platino: referimo-nos a VARELLA (1930). Destaca-se a 

simultaneidade da Independ6ncia com a aboli9胤o do sistema 

sesmarial, liberando a apropria9胤o por posse e a diminui9るo 

da 瓦  rea de floresta real no Rio Grande do Sul, para recebe.r a 

coloniza9雀o alema (1822 - 1824). 

As institui93es imperiais, a organiza9Ao dos 

Kaingang que entraram no Rio Grande do Sul, seu aldeamento 

compuls6rio, e lutas cuja' questao era, desde 1842, a defesa 

de terrenos comunais, especialmente os ervais, s喜o tratados 

no sexto e. s timo capitulos, associados a discussAo da lej de 

terras. 

O novo quadro das institui96es republicanas, a 

associa9五o entre a luta politica de Chimangos e Maragatos com 

a defesa das terras comunais, contra a politica republicana 

de implanta9五o da pequena propriedade colonial, no Rio Grande 

do Sul, 色  s expensas da floresta, transformada em patrim6nio 

do estado local, 6 objeto do oitavo e nono cap工 tulos. 

O "Quebra", Andrecito Artigas, Caciquillo, Leonel 

Rocha e Gaud6ncio dos Santos, sao lideran9as populares, 

int6rpretes desta hist6ria de s丘ditos e cidadaos obscuros. 



CA血ULOI 

SOBRE INSTITUIqOES COLONIAIS, 

ANTECEDENTES IND士GENAS, 

NO RIO GRANDE DO SUL 

Neste capitulo construiremos um relato sobre 

institui95es coloniais e organiza96es indigenas a partir de 

documentos e bibliografia corrente.' 

Nosso objetivo 4 construir proposi96es analiticas 

sobre a identidade de setores popuIares e indigenas, face ao 

pacto monArquico-colonial. 

1,1 DAS INSTITUIOES CoLONIAIS 

Estudaremos, portanto, neste item e seus sub-itens, 

as institui96es coloniais, o municipio, as sesmarias, o uso 

das florestas, enquanto elemento exterior da forma9胤o de 

identidade social; a imagem, a defini9ao, que fazem da 

comunidade, da sua vincula9五o a terra, de seus direitos a 

21 
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elas, de seus deveres de s丘ditos do rei; o arbitramento que 

fazem da sociedade, das rela96es dos diferentes grupos na 

metr6pole e na col6nia. 

Os indlgenas tinham sua imagem definida, antes dd 

submetidos 'as institui96es coloniais, por suas organiza9うeg 

tribais, muito diversas entre si. Assim, no segundo item e 

sub-item respectivos, estudaremos as organiza96es primitivas 

de Guaranis, Minuanos e Charruas; posteriormente as 

institui96es e normas especificas que a miss喜o religiosa e 

outras reparti96es leigas impuseram sobre elas. 

Ao fim do relato de cada item do capitulo 

produziremos a an瓦lise correspondente. 

1.1.l C) HUN工くコェP工く〕  

・ A vila, o municipio, foi o primeiro n丘cleo da 

administra9ao civil nos tempos coloniais, segundo o direito e 

costumes 	portugueses (FLEUISS, 	1922, 	p.11). 	Seu 
fortalecimento acompanhou a pr6pria forma9ao do territ6rio 

portugu6s, onde o comando real articulando o povo nas vilas 

foi fundamental 'a expulsao dos mouros de Lisboa, Santar6m, 

Sintra, Almada, Alcacer do Sal, etc. Os reis concederath 

forais: cartas p6blicas isentando as municipalidades do 

dominio dos grandes senhores, regulamentando direitos e 

administra9胤o (MENDES Jr, 1983, p. 44/45, v.1). Desde o 

s6culo XII a escassez de m o de obra agricola estimulou a 

transforma9Ao dos servos da gleba em "colonos livres" ou 

"ing6nuos" que, recebend& sal瓦rio, obtinham maior 

produtividade. As terras de propriedade r6gia eram 

trabalhadas por "foreiros" e "rendeiros", obrigados a 

pr6stamos em moeda, g6neros, trabalho ou servi9o militar 

(MENDES Jr,1983, p. 45). 
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' As Camaras Municipais possuiam, no Brasil, um 

patrim6nio e finan9as pr6prias. O patrim6nio constituia-se de 

terras cedidas quando da cria9三o da vila. Estas terras eram o 

rossio, destinado a edifica96es, logradouros e forma9ao de 

pastos pdblicos. A Camara podia ceder 'parte destas terras aos 

particulares ou afor6-las. Tal mat6ria sempre foi largamente 

controvertida para se fixar at6 que ponto iam os direitos' da 

C mara de doar as terras de seu patrim6nio (PRADO Jr. 1963, 

p. 314, nota 28). Dele tamb6m faziam parte as ruas, pra9as, 

caminhos, pontes e chafarizes. 

As finan9as eram obtidas pelos impostos municipais 

(r6ditos), foros (renda das terras aforadas) e tributos 

・autorizados em lei geral ou especialmente concedidos pela 

Coroa. Dois ter9os da renda municipal pertenciam t a Camara e 

o 丘  ltimo ter9o revertia para o er言rio r6gio da capitania. 

Os impostos municipais recaiam nas reses entradas 

nos a9ougues, carne abatida, taxa das balan9as em que se 

pesavam todos os g6neros de primeira necessidade, taxa do 

celeiro p丘blico (mercado). Havia ainda as aferi96es de pesos 

e medidas, o produto das multas por infra9ao de posturas 

municipais, e finalmente o aluguel das casinhas onde eram 

comerciados g6neros de primeira necessidade. 

A Camara Municipal era eleita indiretamente, 

segundo o titulo 67 do livro 1 das Ordena9さes Filipinas. 

Votavam em primeiro grau, reunidos em assembl6ia, sob a 

presid6ncia do juiz mais velho, "os homens bons e o povo", 

tamb6m chamados republicanos (PRADO Jr, 1963, p. 313) bem 

como os oficiais cujo mandato estivesse por expirar, os que 

j瓦  haviam ocupado cargos da municipalidade ou "costumavam 

andar na governan9a" da terra, os nobres de linhagem e seus 

descendentes, a mais categorizada burocracia militar e os 

oficiais das ordenan9as (FAORO, 1958 p. 101/02). 

Obscuras como for9as armadas, as Companhias de 

administrativos, na segunda metade do s6culo XVIII, quando a 

maioria das c合maras passa a ser presidida por juizes 

Ordenan9as foram hnportantes instrumentos Politicoー  importantes 	instrumentos 	poi Iticoー  

' 
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foraneos, como se constata no testemunho das autoridades 

coloniais: 

.Para mim 6 forte raz言o formar com 
todos os povos, assim os ter9os auxiliares 
白IiilIc ia司  com todos aquelles indivfduos que 
es t産o em edade, for9as e agilidade para 
poderem tomar armas, como as das ordenan9as, 
com aquelles que est言o mais impossibnitado町  
e vem a ser a raz産o que 6 reduzir todos estes 
povos em pequenas divis6es e estarem sujeitos 
a um certo nlmero de pessoas, que se devem 
escolher, sempre dos mais capazes para 
officiais, e que estes gradualmente se v言o 
pondo no costume da subordina9産o, at6 
chegarem a conhece-la todos na pessoa que S. 
M・  tem detel・mi nado Para os governar.Estes 
povos em um paiz t言o dilatado, t言o abundante, 
t言o rico; compondo-se a maior parte dos 
mesmos povos de gentes da pior educa9言o, de 
caracter o maiS libertino, como s産o negro s, 
mulatos, cabras, mesti9os e outras gentes 
semelhantes, n言o sendo sujeitos mais que ao 
Covernador e aos magistrados, sem serem 
primeiro separados e acostumados a conhecerem 
mais juntos, assim outros supei吐ores que 
I gradualmente vao dando exempio uns aos outros 
aa ooeaiencia e respeito, que sao 
・deposit百rios das leis e ordens do soberano, 
なca sendo impossfvel o governar sem socego e 
sujei c言o 	a 	uns, povos 	semelhantes. 	A 
experi6ncia o tem mostrado, porque emーtodas 
as partes aonde 、  tem havido de (faltadoノ  
reduzir os povos a esta ordem, tem sido as 
desordens e inquieta96es immensas, e ainda 
depo加  de can9ado o executor da alta just加a 
de fazer execuss6es no a quem a lei. tem 
condemnado pelos seus delictos, nem isto tem 
bastado para eiles se diminuirem, e pelo 
contrario se tem visto que naquellas partes 
aonde os povos est言o reduzidos a esta ordem, 
tudo se conserva com muito maiol・  Soc ego, e 
s喜o mais respeit'veis as leis''(LAVRADIO apud 
rltAvu ・  Jrl一，  

Os juizes ou corregedores, presidentes das 

elei9さes, qualificavam os eleitores, registrando seus nomes 

em cadernos, com todas as indica96es para verificar-se a 

idoneidade, exigida pelas leis, forais e costumes, renovando- 

se constantemente o conjunto de qualificados, pela 

incorpora9ao de novas levas. Nao podiam participar dessa 

1 PRADO Jr., Caio. Forma或o do Brasil Contemporneo. Sao Paulo, 
Bra島i1lense, 19R3, p. 323. 
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condi9.o os mecanicos, oper言rios, degredados, judeus e outros 

que pertenciam 'a classe dos pe6es (LEAL, 1986, p. 106). 
Tamb6m eram excluidos os comerciantes de porta aberta. 

As profiss6es mecanicas na Col6nia se organizavam 

em corpora95es;dirigiam-nas juizes e escriv6es eiさ1tos por 
seus pares; entidades semi-p6blicas, suas atividades etarn 
controladas pelo Senado da Camara de suas sedes, como suas 

similares na Europa (PRADO Jr, 1963, p. 219). 

O juiz do povo, eleito pelas associa9さes de 
"mesteres" ou of cios, devia "representar no Senado da Camara 

todos os casos que requeressem provid6ncias para o bem 

comum", vigiar o cumprimento das leis e evitar os abusos dos 

funcionArios. Essa figura foi eliminada pelo rei, em 1713, 

depois que um juiz na Bahia comandou um motim popular contra 
o pre9o do sai, em 1711. 

Segundo Francisco Carlos Teixeira da Siivバ, a 
composi9ミo social das camaras levava a posi95es opostas. 

Particularmente graves eram os conflitos com produtores de 

alimentos em torno de terras e lenhas, e da liberdade de 

comerciar em feiras (SILVA. In LINHARES, 1990, p. 37). 

Competia a s Camaras: tratar de todos os assuntos 
locais, 	administrativos, 	policiais 	e 	judici百rios. 
Determinavam posturas e editais, subordinados ao controle de 

legalidade pelo ouvidor, que era subordinado, em 6 ltima 

instancia a s mais altas autoridades coloniais; realizar 

benfeitorias p6blicas, cal9adas, pontes, fontes, po9os, 

chafarizes, caminhos, casas do Conselho, picotas, e outras 
benfeitorias, 

Competia aos vereadores: 

ter carrego de todo o regimento da 
terra e das obras do Conceiho,e de tudo o 
que -puderem saber, e entender, porque a terra 
e os moradores dela possam bem viver, e nisto 

り  ’RG9 
叫・teca Setorjal de Cj6ncjas Sociais e Hunl且nid山  
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h言o 、脅ー t了紗aihar ・  ・・ ’'(ORDENAcOES FILIPINAS, 
aPua IjrAJ,'“. 

"Cabe9a do povo", assim se autodenominava a Camara 
de S喜o Paulo. Por elas efetivamente transitavam a maior parte 
das queixas e solicjta9うes do povo. Dai a for9a com que 
atuar嵐o mais tarde na constitucionaliza9各o, independ6ncia e 
funda9胤o do Imp6rio, sendo os 6 nicos 6rg.os da administra9喜o 
sobreviventes A desagrega9喜o das institui96es coloniais 
(PRADO Jr, 1963, p. 317). 

1. 1 . 2 AS SESMARIAS 

As primeiras sesmarias foram distribuidas, no lUo 
Grande do Sul, a partir de 1732, quando j瓦  se acumulara uma 
legisla9ao especifica a respeito, desde h5 dois s6culos: a 

lei de sesmarias, de 1375, incorporou-se ら  s Ordena96es 
Manuelinas e sucessivamente A s Filipinas; as concess6es de 5 

l6guas quadradas limitavam-se a 3 pela carta r6gia de 7 de 

dezembro de 1697. Muitas provis5es e ordens estabeleciam 

regras particulares para determinadas capitanias, quanto a 
extens各o, procedimento de concess各o e medi9各o. As mudan9as 
ocorreram muitas vezes em confronto com os colonos 

estabelecidos ( OS6RIO, 1991, p. 46). 

Todas as terras pertenciam a Coroa,eram realenga.s. 
- 

	

	Quem recebesse qualquer por9ao de terra no Brasil chamava- se 

sesmeiro, mas a denomina95o aplicou-se de modo geral aos 
titulares de largas 亘  reas, que as recebiam livres de encargos 
enfit6utjcog, isto 6 , da obriga9気o de pagar renda temporAria 

ou perp6tua ao Reino, portanto isentas de qualquer tipo de 
depend6ncia pessoal. 

2 LEAL, Vitor Nunes. Corone,ljsmo, enxada e voto. S喜o Paulo, Alfa-Omega, 
5 fto edioao, 19.86. D. 6一  
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A jurisdi9喜o da coloniza9ao portuguesa pertencia a 

Ordem de Cristo. Seu mestre era o rei, por atribui9喜o do 

Papa. Assim a ordem cobrava o dizimo, mesmo de religiosos, 

quando produtores e a Coroa utilizava tal renda para as mais 

diversas finalidades (OS6RIO, 1990, p. 50). 

Em 27 de dezembro de 1695 uma carta r6gia imp6s o 

pagamento de foro A s concess6es feitas a partir daquela data, 

OSORIO (1990) refere uma 丘  nica imposi9喜o de foro 

para o Rio Grande do Sul, estipulada pelo governador 

Marcelino de Figueiredo atrav6s de edital em 1/07/1773, 

vigorando a partir de 1776. Em 1780, com a mudan9a do 

governador, 12 dos 19 povoadores requereram o allvio dos 

foros, alegando servi9os prestados, a condi9Ao de casal corn 

gratuidade das terras, e foram atendidos. A cobran9a seria 

epis6dica antes de 1810. Provavelmente tratava-se de 

incentivo ao povoamento com exce9ao da lei geral. 

Cultivo, medi9喜o e demarca9三o eram obriga96es cujo 

n各o cumprimento implicava, teoricamente, o retorno das terras 

ao patrim6nio r6gio. O cultivo era o principal encargo, 

condicionado a extensao das terras; o prazo para faz6-lo era 

5 anos. A quase totalidade dos requerimentos, como no aio 

Grande do Sul, alegava a posse e o cultivo antecedentes mas 

as cartas correspondentes nao apresentam nenhum prazo 

explicito de cultivo. 

O governador recebia requerimento do pretendente 

encaminhando-o para informa96es ao Provedor da Junta Real da 

Fazenda e a, Cmara Municipal; ele expedia as cartas.que 

deviam ser registradas em livros de controle da Provedoria, 

caso nao houvesse pareceres contrarios. 

O prazo para requerer confirma9喜o de tais cartas, 

inicialmente de um ano, passou a ser dois. O Conselho 

Ultramarino confirmava-as mediante: envio da carta de 

sesmaria com requerimento e novas informa96es sobre o cultivo 

efetivo prestadas pelos procuradores da Fazenda e Coroa, 
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cobran9a de novos direitos e registro nos livros das 
respectivas provedorias. 

A medi9喜o e demarca ao das terras ocorriam ap6s a 
confirma9員o: o procedimento em si prestava-se a incerteza e 

as concess6es se faziam' sem maiores cuidados quanto aos 
limites. 

O decreto de 20/10/1753 determinou que a medi9ao e 

demarca9ao fossem condi96es para a confirma9こo; mas nunca foi 

respeitado pelas autoridades competentes para dar a 

informa9ao nem pelo pr6prio Conselho Ultramarino. Ele 

comportava-se discricionarjainente, segundo v5rios dados 

levantados po,r OSORIO (1990): confirmava ou nao as sesmarias 

sem respeitar a exist6ncia o u n3o da demarca9ao. Interessa- 

nos especialmente o seguinte exemplo: uma carta concedida em 

12/10/1747, informava que n乱o fora ouvida a Cmara Municipal 

por ela n3Lo existir em Rio Grande, nem provedor da Fazenda. O 

Conselho Ultramarino consentiu: as sesmarias ". . . se devem 

passar na con fornHdade das ordens de Sua Majestade. 

(ALMEIDA apud OSORIO) 3 com rigor, mas que atendendo as 
circunstancias passar-se-ia a confirma9喜o. O mesmo decretb 

proibia o aproveitamento da terra por foreiros ou rendeiros, 

mas encontra-se refer6ncias a agregados e arrendatArios, a 

partir de 1780. 

O Alvar百  de 1770, reiterando disposi96es 

anteriores, ordenava conceder sesmarias somente ap6s ouvida a 

Camara, Procurador da Coroa e do ouvidor. Mas a Provedoria da 

Real Fazenda fora criada em 1749 e apenas repassava 'as 

informa96es dos comandantes militares das fronteiras, 

freguesias e distritos. As c言maras passaram a tel・ maior 
atua9ao apenas na d6cada de l790. 

Os "ar)tos de justinca9言o de sesmaHa" constitu工am 

outra forma de obter sesmaria: o pretendente fazia uma 

declara ao sobre sua posse e seus limites confirmadas por 

3 OS6RIO,Helen. Apropria9 ao da terra no Rio Grande de Sao Pedro e a 
foraza9io do espa9o platino. CPG em Hist6ria. Porto Alegre,UFRG& 
199O, 218 p., p. 54. 
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duas ou tr6s testemunhas apresentadas pelo interessado frente 

ao juizo da Provedoria da Fazenda. Havia casos como o 

seguinte: 

Jos6 Dutra da Silva qualificado como 
fazendeil・o e Jos6 Antonio Vieiz・a de Cal・vai ho, 
comerciante,aparecem mais de dez vezes cada 
um como testemunhas em diferentes 
justifica96es. . . " (OSORIO, 1990, p. 55). 

O Alvar百  de Regimento das Sesmarias, de 1795, cujo 

objetivo era evitar abusos que se vinham cometendo e~unificar 

a abundante legisla9ao dispersa, apontava como principal 

problema a falta''de divis言o e limites cel・ tos por demarca9言o 

judicial". Reiterava que: as sesmarias se demarcariam um ano 

ap6s sua concessao (art. 3); n&o se confirmariam sem 

apresenta9ao de certid各o legal (art. 4); as jE concedidas 

teriam 2 anos para medi9ao, sem o que as terras seriam 

incorporadas A Real Coroa (art.5); permitir-se--ia possuir-se 

mais de uma sesmaria, por compra tendo o lavrador mais de uma sesmaria, 

''Possibilidades e nllnlero de escravos e que inteiramente "Possibilidades e nthnero 

cultivem umas e outras terras" (art.11);sen各o deveriam 

''vend6-las ou alhear-las" sob pena de reversao para a Coroa; 

pessoas com titulo de heran9a, compra doa9胤o ou diuturnidade 

de posses, deveriam apresent瓦-los no prazo de dois anos para 

obterem carta de sesmaria ou seriam privadas de suas terras. 

Os demais artigos tratavam do processo de concessao 

e registro. As Provedorias deviam ter um livro para registro 

de cartas e outro para confirma96es ・、 ”As C言maras tamb6m devem 

ter seus livros de registros para poderem informar sobre as 

terras de seus distritos" (art.14 e 15). N&o mais seriam 

concedidas sesmarias sem apresenta9.o de certid各o declarando 

vaga e nao cqncedida a terceiros a terra requerida: ". .. . a 

たm de que nao se dupliquem as datas de uma mesma terra,corno 

muitas vezes tem acontecido,originando-se destas desordens, 

demandas e odiosas quest6es muito prejudiciais ao sossego 

pdblico" (art.16). Tr6s letrados propostos pelas camaras 

fariam as demarca96es (art. 17); com carta de formatura e s6 

os confinantes de sesmaria confirmada constariam delas (art. 

19). 0 sesmeiro participaria dos custos da demarca9ao de 

,, 
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terra confinante, perdendo suas pretensうes caso se recusasse 

a pagar (art. 25). 0 detentor de carta de sesmaria 

beneficiava-se de rito sumarissimo em caso de litigio, 

enquanto o possuidor por outro titulo utilizava-se do direito 

comum (art. 27). 

O decreto de 10/12/1796 derrogava o regimento, 

apenas um ano depois de sua promulga9ao alegando que sua 

imediata execu9ao traria embara9os: 

seja pela falta de ge6matras,que 
possam たxar medidas seguras l., ．ノ  seja 
finalmente pelos muitos processos e causas 
que Podel・iam excitar-se quel・endo Pol・  em 
execu9ao t.o saud百veis princfpios' e 
estabelecimentos sem primeiro haver preparado 
tudo o que 6 indispens百vel para que deles 
tenham uma d til e inteira realiza9ao. 

(DecrOSRI瀞acerca das Sesmarias ao Brazll apud 

Foram poucas as modifica96es at6 o fim do Periodo 

Colonial. A confirma9ao das sesmarias passou a ser feita pela 

mesa do Desembargo do Pa9o, no Rio de Janeiro (decretb de 

22/06/1803) e permitiu-se a concess.o de sesmarias a 

estrangeiros (decreto de 25/11/1808). 0 alvar百  de 25/01/1809 

repetiu as determina9うes existentes e estabeleceu o Juizo das 

Sesmarias, de jurisdi9胤o nao privativa, podendo ser exercida 

pelos juIzes de fora ou ordin瓦rios. 

As datas diferiam das sesmarias mas n喜o possu工am 

estatuto ou iegisla9笈o pr6pria. Diferenciavam-se na pr瓦tica 

da concess気o ．  ‘名s datas eram concess6es de terl・as feitas 

pelos comandantes militares e que,em geral,nao excediam a 

meia l6gua quadrada" (OS6RIO, 1990, p. 59). Al6m de 

submetidas a s mesmas condi96es das sesmarias quanto ao 

cultivo, normalmente com o prazo de um ano, deviam ainda 

atender exig6ncias especificas estabelecidas pela autoridade 

concedente: plantar 瓦  rvores frutiferas, ou cavar a vala que 

deve ser cercada de espinhos, por exemplo. 

4 Ibid.,p. 53 
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Os a9orianos eram sujeitos a uma condi9ao 
especlfica, decorrentes de disposi9さes da 6 poca de imigra9ao 
que mantiveram-se para 30 anos. A carta r6gia de 4 de abril 

de 1752, estendeu aos filhos de casais e aos agregados que 
casassem as vantagens do edital: 

sou servido estender ao tempo de cinco 
anos o dito t6rmo (para casar) que at6 agora 
hera de um e esta d ltima gra9a premito aos 
agregados que cazarem, com declara9 ao que os 
ditos cinco anos come9arao a correr depois 
destes novos colonos terem l6 anos completos 
e as rq.ulheres. . ." (CARTA R豆GIA apud 
RUDGER ）り．  

Assim, os filhos de casais, nascidos no Brasil e 

agregados, na condi9ao de casados,,~ desfrutavam da reparti9ao 

das datas de 1/4 de l6gua. A maioria dos a9orianos 
\ qualificados eram: 

casais, inclusive vidvas de ndmero, 
isto 6 , 	imigrantes, seguidos dos filhos 
casados com filhas de casais,com agregadas 
de casal e de agregados e seus filhos casados 
com filhas de casal,dando a ifnpress産o de urna 
endogamia insulal・ ‘．  . .' mas de qualquer 
modo indispens巨vel para poder concorrer aos 
benef1cios da distribui9喜o"(RUDGER, 1965,p. 
57). 

A maioria recebeu datas com 562.500 bra9as 

quadradas, demarcadas e entregues em janeiro e fevereiro de 
1771. 

O incentivo ら  forma9ao de um n丘cleo ・ de pequenos 
colonos brancos, vigente para 1771, contrasta com as 

condi96es para a distribui9ao de terras em 1773, para a 6 rea 

de Rio Pardo e Cima da Serra: 

toda pessoa melitar ou particular de 
bom procedimento e de sangue limpo que cazar 
corn alguma india que tenha as mesmas 
circunst言ncias ser Preferido nestas mesmas 
datas de terra e se lhe dar百  ferramentas para 
cultura e dote e ser em iguais 
circunst言ncias preferido para todos os 
empregos e cargos nobres na forma das reaes 

5 RUDGER, Sebalt. Colon加a9ミo eproPriedade de terl・as no Rio Ci・ande do 
Sul. Porto Alegre, I.E.L., 196F 11.6 p., p. 51 
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ordens ge El Rei nosso Senhor"(EDITAL apud 
RUDGER) 'I. 

O documento de concessAo era a "carta de data". 

Quando a 6rea era maior, a pr6pria carta recomendava "tirar 

carta de sesmaria". Documentos da 6 poca,muitas vezes usavam 

indistintamente os termos de sesmaria e data. Mas a distin9ao 

tinha efeitos prEticos. A carta de sesmaria sempre se 

sobrepunha a de data. Segundo Cirne Lima: "as concessoes de 

sesmarias, 	na maioria dos casos, 	rest 1吐ngiam-se aos 
candidatos ao latifdndio"(CIRNE LIMA apud OSORIO)7 . 

A propriedade resultante do estatuto juridico at6 

aqui sumariado era privada e alodial, coisa pr6pria do 

sesmeiro e seus herdeiros, livre, mas nem plena nem absoluta. 

Nao era plena porque condicionada ao cumprimento de 

exig6ncias, inclusive quanto ao uso: o sesmeiro era obrigado 

a conservar certas A rvores, "paos para embarca9うes", peroba e 

pau brasil; no caso de descobrir um rio. nas terras, meia 

l6gua devia ser reservada na margem para serventia p丘blica e 

no caso de minas de qualquer g6nero de metal, perdia-se o 

terreno onde estavam localizadas; o sesmeiro perdia a 

propriedade no caso de se determinar a funda9 ao de vila sobre 

as terras; ''mandando Sua Majestade crear villa naquelle 
districto dar百  terras para Rocio e bens do Conselho"(CARTA 

DE SESMARIA apud TUPI CALDAS) 8, sem garantia de indeniza9ao. 

Segundo OSORIO (1990), a compra e venda de terras, 

no periodo colonial ocorreu principalmente nas 瓦  reas de 

ocupa9Ao mais antiga como o Nordeste do Brasil. Em espa9os 

fronteiri9os como o Rio Grande, a compra n胤o ocorreu em 

grande escala. Algumas vezes parece ter sido mera alega9&o 

para justificar e dar apar6ncia de legalidade a uma simples 

posse (OS6RIO,1990, p. 63). 

6 Ibid., p. 41 
7 OS6RIO, op.cit., p. 60 
8 CALDAS. Jaci Antonio Tupi. "Porto Alegre, sintese hist6rica - de 

estancia a capital". In III CONGRESSO SUL-RIO GRANDENSE DE HIST6RIA E 
GEOGRAFIA. 7. 3, Porto Alegre, Prefeitura Municipal, 1940, 2.014 p., 
p. 1.560 

N 
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O interesse da Coroa na ocupa頭o e defesa do Rio 
Grande do Sul sobrep6s-se aos crit6rios de possuir recursos e 

cultivar efetivamente as terras. Ter escravos nao foi 
crit6tjo de concess胤o ao contr貞rio de outros espa9os 
coloniais. 

Houve tentativas de reorganizar o sistema de 

propriedade especificas ao Rio Grande do Sul. 

Segundo CARDOSO (1962), a primeira dessas 

tentativas ocorreu durante o Governo de Jos6 Marcelino de 

Figueiredo, atrav6s do edital de 1780. OS6RIO (1990) 

discorda, tomando por base os requisitos exigidos para a 

peti9Ao de terras e a a9ao do podgr、. 

A peti9ao de terras deveria declarar: 

a famflia que tiver o suplicante e as 
Possibnidades para estancieiro; quantas 
l6guas de tem・a Pl・etende ou possui 'guando 
se meter da posse dela quantos animais tem 
nelas ou tem para meter-lhe e de que 
qualidade, com quem confrontam as terras 'em 
que sit加  se acham e・ que sel・vi9os tem feito a 
Sua Majestade, Pal・a sel・em atendidos com 

貰瀞r6ncユa (EDITAL apud OSORIO ・ 1990 ・ p 

As condi96es para regularizar apropria96es de fato 
indaga1vam da capacidade para ser estancieiro e a 6 nica 

refer6ncia a cultivo fazia parte da f6rmula convencional em 
doa96es de terras. 

Quanto ら  a9胤o do poder, os dados demonstram que os 
pretendentes dos setores dominantes n五o foram molestados: 

"O governador apesar de estabelecer no 
edital que deveriam ser informadas todas as 
posses, vendas e tl・aspasses de terl・as do 
pos tulgnte, e mais as terras que pais, たihos 
e irmaos tivessem contfguas oh elll'Oil t TOA 
locais, n言o consjdel・ou essas cii・cuns tEncias e 
informa96es ao proceder as concess6es.Acabou 
concedendo terras uindantes Para Pais e 
filhos,terras para auem i Do'su q 二'Ii；メlg『  
em seu nome ProPri o, e no de seus たihos,ou 

9 OS6RIO, op. cit., p. 148 



aparente. . .'' (vAsCONCELLOS aPud OS6RIO ） エ』 ．  Propるe a (VASCONCELLOS apud OSORIO) 11. Prop6e a . 'I 

34 

seja, legitimou as formas apropHativas 
vigentes,nas quais prevaleceram o estfmulo 
dos comandantes locais, a viol6ncia e a 
riqueza de alguns comerciantes" (Os6Rio, 
1990, p.157). 

A segunda tentativa de reorganiza9胤o da propriedade 

no Rio Grande do Sul ocorreu a partir de 1784 com o relat6rio 

do Vice-rei Luis de Vasconcellos ao Ministro de Ultramar 

Martinho de Mello e Castro. Seu diagn6stico apontava: 1) o 

pouco desenvolvimento da agricultura devido 色  s facilidades da 

pecu'ria; 2) privilegiados com a distribui9各o de terras 

obrigando outros a andarem dispersos, sem domicilio, vagps e 

contrabandistas ''. . .quase por necessidade se entregam ao 

modo de vida que lhes facnita a liberdade daquelas 

campanhas"; 3) escandalosos neg6cios: muitos se fizeram 

propriet'rios dos terrenos de melhor situa9三o para "os 

Poderem vender Pol・ alto Pl・e9o a outz・as Pessoas, que- vまo 

continuando igualmente naquela posse ilegftima,POl・ ter sido 

', . ．ノ  ilus6rio o primeiro tftulo de sua concessao" 

(VASCONCEL-LOS apud OS6RIO) 10 、  e o Coronel. Rafael Pinto 

Bandeira 6 apresentado como exemplo dos "escandalosissimos 

propri e t百zゾos": al6m de auxillar ''aos contrabandistas, que sao 

da sua parcialidade(. 	.)fazendo frente aos mais(. ''.) 

vftimas sobl・e quem procm・a descarregal・ d golPe de seu zelo 

realiza9喜o de um tombo, um cadastro para conhecer os limites 

e a 	que titulo cada morador ・  ocupava terras, por um 

funcion6rio externo, isento a pi.ess6es locais com saLrio 

condizente. Recomendou tamb6m que em novas concess6es os 

sesmeiros fossem ''obrigados a conservar aquele nLimero de 

indivfduos vagos que parecesse necess百rio a cada um" 

(VASCONCELLOS apud OSORIO) 12, como empregados nas estancias 

ou fazendas,': pagando-lhes um jornal registrado, junto com a 

terra e seus limites, nos livros da provedoria. 

lo Ibid., p. 168 
11 IbId., p. 171 
12 IbId,, p' 1.4 
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As propostas do vice-rei nao foram implementadas. 

Ele pr6prio recuou quanto a medidas punitivas exemplares, 
como seriam as que se tomassem contra Pinto Bandeira: 

''' . . n言o me pareceu convenjente romper 
inteiramente com o sobredito Oficial, que no 
tempo aa guerra e muito necess'rio. . . pelo 
prestimo que tem de espantar os espanh6is. 

talvez ser瓦  preciso com o disfarce de 
alguma precis喜o faz6-lo remover do Continente 
para esta cidade por algum tempo,de modo aue 
eie compreenda o castigo, ainda que se lhe 
nao mostre tao pateote o delito . . . " (fl 
UよUUU, apuct uboiiu'A'J, 

Os vagos nao foram registrados, nem conseguiu a 

Coroa obrigar o cumprimento das condi95es de concessao de 
sesmarias. Realizou-se o cadastro n航o por ministro especial, 
mas pelo Provedor da Fazenda. Chamou-se "Rela戸o dos 
moradores que t6m campo e animais no Continente"(OSORIO, 

1990, p. 176), espelhando pelo menos parcialmente a realidade 
do momento. 

O governador Paulo Gama empreendeu a terceira 

tentativa em 1803. Analisou e sugeriu medidas para o Ministro 

de Ultramar, Visconde de Anadia: 1) mostrava os abusos de 

familias possuirem 15 ou l8 l6guas de terra,atrav6s de seus 

membros que pediram e depois cederam sesmarias em benef cio 
de um s6; 2) denunciava a expuls三o de fam lias e casais das 
ilhas de suas pequenas parcelas, incluldas em grandes 
sesmarias: 

os mfseros despojados, sendo-lhes 
custoso sairem de suas casas, tem por mais 
uararo comprarem . ou pagarem o quinto e o 
quarto daquilo que legft加amen te 6 seu, a 
usurpado re s '. . ., para se conservarem- nos 
seus ranchos; '. . ., n言o podendo conter seus ranchos; '. . .' n三o podendo copter 

'I 

dentro doa l加ば tes de suas terras seus gados, 
por se multiPlicarem de forma exorbitante, 
inundam com eles os campos conたnantes, 
destruindo as lavouras (dos pobres vizinhos' 
e 血Possibilitando os seus cultivadores de 
nelas continuarem. , ." (GAMA apuct ObOk1U, 
I flU, p ．  乙乙u I 一 ’．  

’ 	● 	．  

13 IbId., p. 172 
14 tbid,, p. 220 
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3) os "vadios vagamundos" eram produto da abundancia de 
carne. 

Foram propostas do governador: 1) retomada de todas 

as sesmarias cujos proprietArjos nao tivessem cumprido os 

requisitos de cultivo, nミo as tivessem demarcado, que 

tivessem extensao superior a tr6s l6guas ou possuissem mais 

de uma sesmaria; 2) conceder tr6s l6guas apenas nas serras e 

em locais afastados, onde o gado nao prejudicasse a 

agricultura; 3) nao conceder mais de um quarto de l6gua 

quadrada, ao redor das povoa96es, margens dos rios e de 

praias numa distancia de 6 l6guas; 7) medi9ao e demarca頭o no 
prazo de um ano com processo sumArio; 8) rateio dos custos de 
medi9胤o entre todos os lindeiros; 9) envio da sesmaria obtida 

para confirma9ao em Lisboa pelo pr6prio governador; 10) 

registro rigoroso conforme as leis; 11) certidao de que as 

terras estavam vagas; realiza9喜o das concess6es no pr6prio 

Rio Grande, para evitar despesas aos povoadores pobres. 

O conjunto da anAlise e sugest6es demonstrava a 

precariedade e incerteza sabre a organiza9ao de terras.''Essa 

incerteza expressava-se em conflitos que se davam na esfera 

legal, judicial e de fato, at rave's de atos de viol6ncia" 
(osORlo, 1990, p. 222). 

Os dados revelam que o Conselho Ultramarino nao 

apoiou o plano do governador. Nao pronunciou-se sobre seu 

conjunto e despachou negativamente o pedido de que as 

concess6es fossem feitas no Rio Grande. 

Paulo Gama parou de informar, ent喜o, todos os 

pedidos de sesmaria, barrando o processo de concessao de 

terras nas Miss6es rec6m conquistadas. As sesmarias nessa 
言rea serao concedidas a partir de 1809 quando assume novo 

governador. 

Dom Diogo de Souza retomou a quest胤o em 1810 de 

modo conciliador, editando mais um novo e inu'til Bando, 

concedendo o prazo de 8 meses para a regulariza9ao de 

qualquer tipo de posse (OSORIO, 1990, p. 223). 
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1・ 1・ 3 A3 F'LQRF:sT As RF:AL工s F: 

3F:U USく〕  COMUM 

Eram de interesse da Coroa os terrenos de marinha, onde 

se situavam os mangues, e as florestas. Os manguezais, 
constituiam 
sinceiros", 

vegeta9るo tipica, parecidos "com salgueiros e 

segundo Cardim, e com muitas variedades, 

apontadas em Gabriel Soares. Forneciam lenhas para fog6es e 

fornalhas, madeira para constru96es, enquanto a casca 

alimentava multjdao de crustEceos, o sini, o caranguejo, 

complemento da dieta da gente pobre. Tais utiliza96es 

provocaram conflitos, desde cedo, reclamando os donos de 

engenhos contra a dizima頭o praticada pelos moradores na 
extra9喜o de lenhas e madeira para casas e fog6es. Esses 

reclamavam, por sua vez, especialmente os mais pobres, contra 

os donos de curtumes que retiravam as cascas dos mangues, 

ricas em tanino, para a ind6stria rudimentar dos curtumes, 

pois, sem casca, a vegeta9ao definhava, diminuindo a fauna de 
crust五ceos de que se alimentavam. Segundo PORTO (s.d. p. 134) 

tamb6m assim se consideravam as terras de i ndios, os caminhos 

para as minas, as margens dos rios naveg veis, e matas com 

madeira de lei, caminhos, estradas p6blicas, frequentemente 

denominadas realengas, de uso de todos. A coletanea de leis 

hist6ricas, realizada por SOUZA (1935), nao deixa d6vidas a 

respeito. As florestas sao realengas e de uso pdblico 

regulado e regrado pelas c maras municipais n各o sendo objeto 
de distribuj9ao de sesmaria, como tamb6m, sua distribui9ao ou 

arrendamento dependiam de expressa autoriza9ao do soberano. 

O Alvar6 de 5 de outubro de 1795, ordenando as 

medi96es e demarca96es de Sesmarias, nos parAgrafos 9 e 10 

reiteravam a necessidade de conter a liberdade at6 entao 
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concedida quanto aos cortes de madeira, mas referentes as 

reservas em proximidades de portos de mar. 

As regi6es da colonia mais afetadas pelos cortes, 

em Pernambuco e Bahia, foram objeto de regimentos 

especificos. Entretanto, as necessidades dos povos seus 

habitantes foram resguardadas: 

11 - 	". 	. 	. Considerando 	( . 	. 	.) a 
necessidade, que os povos tem de Madeiras 
para edificarem casas, e engenhos e quaisquer 
outras obras. Permitto que nas mattas 
exci uidas aos Particulaz・es Possm, desfl・uctar 
os 9ue nellas habitai・e皿  aquellas Nadeil・as que 
forem necessaパas pra o seu uso s6mmente n言o 
sendo das cLe construcc動．  . .''(CARTA REGIA 
apud SOUZA)". 

Sua 

Coroa todas as 

naveg瓦veis, e 

Grande do Sul, 

determina96es 

Majestade declarara propriedade da sua Real 

matas e arvoredos a borda da costa, ou de rios 

dispunha sobre o aproveitamento delas, no Rio 

em cartas r6gias de -13 de mar9o de 1797. Essas 

inscreviam-se no quadro da demarca9嵐o dos 

limites estabelecidos pelo Tratado de 1777, iniciada em 1784, 

mas cujos trabalhos estenderam-se at6 1788,a s ordens, pelo 

lado portugu6s, de Jos6 Saldanha, doutor em matem瓦tica. 

Tratava-se de legitimar a posse de territ6rio em 

litigio, expandindo as possess6es portuguesas, em regi6es 

desconhecidas como as cabeceiras do rio Uruguai, na 

desembocadura do Pepiri-gua9u. Al6m das regi6es de campos, 

tornara-se parte do Rio Grande de S胤o Pedro uma larga 瓦  rea de 

densas f'orestas, configurando sua regiao norte, preparando a 

conquista das Missうes. 

A Coroa preocupava-se com a explora9るo das madeiras 
e com o dirとcionamento da ocupa9ao, interiorizando-a, mas 

evitando as posses em locais de facil comunica9.o fora do 

alcance de uma administra95o local, para evitar contrabando e 

15 SOUZA, Paulo. Legisla9ミo Florestal. Parte Ilist6rica, 1789 - 1935. Rio 
de Janeiro, Minist6rio da Ar icultura, 1934, 184 p., P. 31. 
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uso desregrado: 

・ n言o s6 prohibo que para o futurn .e 
poss言o dal・ sesmarias em ta扇  sftios, mas vos 

g議監oquo 気護oU鷺1$a 慧hameha 意認認器露  
sesinsiゴas j百  dadas, indenisando os 
proprjet百rjos com terras equivalentes nb 
塾ten or do Pafz, impondo desde logJ a品  
dittos propnietarjos a obriga貢o a' 
conservaremdo asgu Madeiras e Pos s Reaes,
estabelecendo gualmente as thais soveras 

penadas競農ra os 盗綴1競osIA,eap登識請zie6s 

Sob o pretexto de cumprir tais determina95es, deu- 

se a expulsao de povoadores que se apropriaram de pequenas 

parcelas nas altas margens do Taquari e Rio dos Sinos 
(OSORI0, 1990, p. 212), n胤o obstante a carta r6gia recomendar 
tamb6m; 

.Vos Encarrego de evital・  todo o 
procedimento arbitr瓦rio na execu9ao destas 
ordens, cuidando em que n&o sejao 、吐oladas as 
propriedades j言  estabelecidas, ou 百  borda do 
mar,ou sobre rios aue admittam navegac釦，  ou 
jangaaas ・  , . （じAICTA 民Eじ上i apua b uu乙AJ 一 ’ ・  

Segundo Gon9alves Chaves18, Cabral da C合mara, 
fidalgo portugu6s, governador da 

cometeu excessos e expulsou 
provincia de Sao Pedro, 

pequenos propriet瓦rjos, 
posseiros, pois "dominava e administrava por si e seus 

subalternos como se fora um acampamento militar" (OSORIO, 
1990, p. 213). 

A an5lise das caracteristicas dessas institui96es 
coloniais, revela: 

1) em seu conjunto, o aspecto popular do pacto e da 

ordem social monErquica, o reconhecimento de um lugar e de 
uma imagem a quem seria o povo, seu s丘dito, desde o branco 
at6 o mesti9o, bem como instrumentos de sua express胤o: as 

16 Ibid., p. 22 
17 Ibid 
18 Antonio Gon9alves Chaves foi guarda-mor de matos e terric, respons五vel 

pelas confronta93es de terrr Ver OSORIO,op了cit『ぶ二75176 
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terras comunais e o juiz do povo eleito pelas associa96es de 

mesteres, isto 6 , corpora96es de oficio. 

O lugar destinado ao povo na colonia consistia em 

tr6s ordens. O primeiro lugar, a terra cedida quando da 

cria9ao das vilas; o pasto p6blico, o rosslo, a terra 

destinada ao uso comum, que n.o podia ser doada em' sesmaria 

ou a qualquer outro titulo, aquela que n気o era aforada nem 

dada em enfiteuse, insuscetivel de apropria9ao 

de utilidade p丘blica, para madeira, lenhas, 

onde todos se serviam; al6m dos rossios, cuja 
verificamos 19, havia a meia l6gua 色  margem dos 

terrenos de marinha, determinada pelas cartas 

privada porque 

canas e cip6s, 

drea exata n胤o 

rios, que eram 

de sesmaria,e 

largas terras, tamb6m de interesse da Coroa, virtualmente 

inapropriAveis, isto 6 , a mata real tombada. 

O segundo lugar era parte das terras municipais 

aforadas ou dadas em enfiteuse, proporcionando r6ditos, isto 

6, um imposto e foros. Nelas tamb6m o trabalhador poderia 

estar na condi9五o de colono livre, ou ing6nuo, recebendo 

sal百rio, considerando que a legisla9るo portuguesa aplicou-se 

ao Brasil. O terceiro lugar, as casinhas de aluguel, onde 

eram comerciados g6neros de primeira necessidade. Todos eram 

obrigados a pr6stamos em moeda, g6neros, trabalho ou serv,j9o 

militar para o rei. 

" As terras dos i ndios tamb6m eram consideradas de 

interesse da Coroa, nao sendo passiveis de distribui9ao em 

sesmaria e 	objeto de especial 、  e reiterada legisla95o, 

conforme j mencionamos 20. 

2) Os instrumentos de expressao do povo eram reduzidos, 

pois os pe6es, mecanicos, oper'rios e comerciantes de port s 

abertas n胤o podiam ser eleitores das camaras municipais e o 

19 Encontramos a seguinte informa9ao para Cruz Alta, fundada em 4 de 
julho de 1821;". ..foi deferida aquela peti戸o oficiando a Junta 
Governati va l. . 	，ノ  Comandante 'Geral das Miss5es Orienta珂  
autorizando-o a conceder meia lgua em quadro, 'sendo metade para a ‘. 
・・ノ povoa戸o e outra igual porao de terreno para logradouro p'blico. 
. ." (SILvEIRA, 1979, p. 274). 

20 Ver p. 9 具  12 deste trabalho 
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juiz do povo, que devia representar no Senado da Camara todos 
os casos requerendo provid6ncias para o bem comum, foi 

eliminado em 1713. Essa figura, al6m de relativamente 

elitizada pelo escravismo que penetrou nas associa9うes de 
of工cio, sequer existiu no Rio Grande do Sul cujas vilas datam 

de 1730. Nem mesmo em Rio Grande havia Camara Municipal em 
1747, conforme referimos acima, que desse informa9さes 
solicitadas pelo Conselho Ultramarino. As datas de terra por 
sua pr6pria legisla9ミo eram concedidas e seus processos de 

concessao passavam inteiramente pelas Comandancias militares, 

desde 1752. Ainda em 1780, quando da distribui9ao presidida 

pelo governador Jos6 Marcelino de Figueiredo, os registros 

mencionam o prevalecimento da palavra dos Comandantes 21. 

Segundo FLAMARION CARDOSO (1990), o per工odo de 
governo metropolitano dominado pela politica do Marqu6s de 

Pombal, entre 1750 e 1777, os militares foram os 

administradores designados, tanto para o norte como para o 

extremo sul, para substituir o poder jesultico. Em toda a 

col6nia tratava-se de neutralizar as Camaras Municipais por 

um forte centralismo administrativo, de autoridades nomeadas, 

caso dos dois Marqueses do Lavradio que foram Vice-reis. 

Manter a ordem e a fidelidade a Coroa, dentro da 
orienta9各o de Pombal, foram as preocupa96es que levaram 

Lavradio a organizar a administra9ao do reino como um quartel 
atrav6s 	dos corpos de ordenan9as. 	O 丘  nico acesso ao 
instrumento de express瓦o popular era a distin9ao de um certo 

n6mero de pessoas dos mais capazes, que se tornavam oficiais, 

escolhidos na popula頭o civil adquirindo assim a qualidade de 
eleitor. 

O esvaziamento do poder municipal nao 

descaracterjzou-o, entretanto, como institui9ao pr6xima e 
express胤o de si mesmo, do povo colonial. 

O coronelismo foi uma proposta de Lavradio, 
origin瓦rio das Companhias de Milicia e Ordenan9a, mas que 

21 Ver p. 31 deste trabalho 
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transcenderam-nas, constituindo um principio diretor da 

administra9ao, um caminho de ascens.o social numa sociedade 

aristocrAtica e uma estrat6gia de domina9ao colonial: uma 

politica correspondente a reivindica96es populares, 

estruturada na disposi9.o das terras comunais, administr.adas 

pelos municipios. 

3) Medidas no sentido de abrir algum espa9o a pequenas 

propriedades, embora formais, 

contra o latif丘ndio, fornecem 

mas contendo diagn6sticos 

indicios de conflitos, 

referindo explicitamente: "demandas e odiosas quest6es muito 

prejudiciais ao sossego pdblico" 22 a expuls五o de familias e 

casais de 	suas parcelj3 . Outras provid6ncias como a 

considera9ミo das necessidades dos povos e a permissao do 

desfrute de madeiras, a preocupa9ao enunciada de evitar 

procedimentos arbitrArios de expuls五o dos estabelecidos nas 

florestas tombadas, indicam tamb6m politicas para o povo 

correspondentes a resist6ncias populares em conflito . com 

adversArios dominantes, militares de alto escalao e 

funcion瓦rios afazendados. A isen9.o de foros previstos na 

legisla9ao sobre terras pertencentes ao municipio,, a 

exig6ncia de serem ouvidas as informa96es das camaras e 

consultados seus livros de registro, embora te6ricas at6 

1790, seriam tamb6m indicddores das press6es que os setores 

populares faziam a partir da imagem que tinham de sua 

legitimidade, e de uma cronologia de sua intensifica9Ao. 

」  Al6m de mecanismos repressivos para manter as 

press6es populares dentro dos limites da politica de 

domina9ao colonial, restritos institucionalmente e ainda mais 

restringidos pelas pr6ticas dos setores dominantes coloniais, 

um aspecto da legisla9.o nos sugere o objetivo, e uma 

possivel consequ6ncia, de particular importancia para a 

forma9ミo e diferencia9ao posterior do caboclo: a condi9ao de 

casal de ndmero, isto 6 , os protegidos pela carta r6gia de 4 

de abril de 1752, bem como seus filhos e agregados, que fazia 

da endogamia pr6-requisito para receber terra at6 o limite de 

22 Ver p. 35 deste trabalho 
23 Ver p. 40 deflte trabalho 
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Rio Pardo; j瓦  condi9ao contrAria, casamento com indigenas de 

sangue puro, era pr6-requisito para a terra de Rio Pardo e 

Cima da Serra. Assim se constituiria um setor popular mas 

culturalmente e simbolicamente dividido, no mundo da 

representa9ao cl五ssica, da maior ou menor semelhan9a com o 

rei, estrat6gico para limitar com sua presen9a, e vice-versa, 

pretens6es de uma "arraia mi6da" unida, conservando-a 

desconfiada uma da outra, num espa9o restrito (a data) que 

originaria setores sem terras. Estes, de ambas as origens, 

deslocavam-se em dire9.o 包  fronteira agricola, fora da regi.o 

de melhores campos, controlada pelas elites dominantes 

coloniais. 

L2加珊瓶NAS 

O indigena tinha sua imagem definida, no tempo pr6- 

colonial, por diferentes organiza96es tribais, conforme 

referimos anteriormente. Assim, nesse segundo item e sub- 

itens respectivos, estudaremos as organiza96es primitivas dos 

Guarani, Minuano e Charrua; posteriormente as institui96es e 

normas especificas que a miss三o religiosa e outras 

reparti96es leigas coloniais impuseram sobre elas. 

Ao fim do relato de cada item, como previsto na 

estrutura de 

correspondente. 

nosso trabalho, produziremos a an5lise 



44 

1 ・ 2 ・  l A くDRcAN工zノ、9Aく：〕  くヲてJARANT工  

A organiza9航o Guarani foi reconstrulda pela an瓦lise 
de registros mission'rios, cartas jesuiticas e anAlise de 

observa96es antropol6gicas dos grupos guaranis remanescentes 

produzidas por MELIA (1988). 

Os Guarani viviam em montes, serras e vales, 

pr6ximos aos arroios, em pequenos agrupamentos de tr6s a seis 

moradas, separados de uma a tr6s l6guas uns dos outros. 

Faziam chEcaras, isto 6 , ro9ados nos montes, mudando-se a 

cada tr6s anos, pelo menos. 

Cada cacique vivia com seu grupo em grandes casas, 

cobertas de palha, bem feitas, conforme os relatos. Os 

povoados eram pequenos porque as ch五caras plantadas nos 

montes nao podiam sustentar maior concentra9ao de habitantes, 

como tamb6m os locais de ca9a e pesca. 

Segundo MONTOYA: 

se.semb .sembra .sembrar Ssembrar 認農プ誌鷺誤I , d誌謂鷺誌鴛Sシ  

danI了s sus hijas cuandosu autoridad y 応.Zios iasnra la 二麟器讐los 

ca留濡競mY姦綴 mME慧弾mujeres y criadas 

De . acordo com MELIA, a estrutura da cultura 

guarani, sua organiza9ao, denominava-se pelos pr6prios i ndios 
timaneira de estar", tekoha: 

.complexo casas ~ chacras ~ monte 
den tl・o dei qual vive una comunidad semiー  
autonoma (. , .) es ei lugar donde vivimos 
segun nues tras cost umbres(. . .)sign i賀ca y 
produce ai mismo tiempo relaciones 

24 MELIA, I3artoloineu. El GuaranI conquistado y reducido. Asunci6n. 
Biblioteca Paraguaya de Antropologia, v. 5. Centro de Estudios 
Antropo16g i nos, Universidad Cat6lica, 1988, p.111. 
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economicas, 	relaciones 	Sociales 	y 
organizacion politico-re五giosa (. 
assegura la libertad y la possibilidad de 
mantener ia identidad etnica (. . .) teko 
katu (verdadero modo de ser), (. . .) ideas; 
ieyes y normas, pautas de conzportamiento y 
actitudes que son ias que deたnen ei modo de 
ser. ・  ." (MELIA, 1988, P. 105 e 106). 

No "tekoha" distinguem-se tr6s elementos 

fundamentais: o espa9o, a tradi9気o e a dan9a ritual. 

A migra9喜o fizera parte do modo de viver das na96es 

guaranis, tanto quanto a disposi9るo no complexo: casa ー  
ch'cara - monte. Evid6ncias arqueol6gicas testemunham seus 

grandes deslocamentos em tempos anteriores a coloniza9五o. A 
express喜o ivy marane'y significava "solo intacto, ainda nao 

edificado"; ka互  marane'y, "monte de onde n o se retirou 

madeira, nem se lavrou". Assim, segundo MELIA (1988), essas 
express3es, no periodo colonial, designavam apenas uma 

considera9ao ecol6gica e econ6mica. 

A tradi9るo refere-se a comportamentos sagrados: 
eram a poligamia e a pr瓦tica ritual. 

A poligamia sagrada, ao mesmo tempo forma de 

organiza9ミo social, politica e da atividade econ6mica 

feminina, impelia um casal a atrair outras mulheres a sua 

conviv6ncia. O n丘mero de esposas indicava a posi9喜o do 
individuo ra hierarquia tribal (FERNANDES, 1963, p.240/241). 

"As dan9as rituais eram uma das principais pr瓦ticas 
guaranis; o lugar, o espa9o onde se realizavam, era 

igualmente importante, ambos sob i dire9五o do paj6 e v五rios 

xamas, que se destacavam nas cerim6nias por fazerem 

profecias ・  O xamanismo, em principio,poderia distinguir 

qualquer guarani, pois todos se reuniam para dan9ar. Nesse 

ato e lugar, os guaranis recebiam uma alma, entendida como 

palavra, capacidade de comunicar-se, onde os 

provavelmente em certo transe, produzido pela dan9a, 

se tornar Deus, ser portador da palavra e advinhar, 

homens, 

poderia 

intuir, 
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amea9as a exIst6ncia da na9各o. 

''De los ~ que ~ es tan ~ encima ~ de ー  
nosotros recibe todo(. . .) Guarani una 
pal abra-alma, un alma que es palabra, La 
funcion primordial(. , .)dei alma es la de 
conferir ai hombre ei don dei lenguage(. 
.) se coloca em primer lugar la idea de 
comunicacion interhumana (. . .)que encara 
ai ser humano ante todo como un animal 
social, como fragmento dei grupo. . ." 
(MELIA, 1988. p. 163). 

O paj6 exercia a lideran9a politica, associada a 

sua domina93.o carism言tica de m6dico-feiticeiro, era um 

tubi ch; frequentemente ele era tamb6m cacique. Mas sua 

lideran9a era repartida tamb6m, nao s6 com os xamas no 

terreno da dan9a, como tamb6m com uma assembl6ia rudimentar, 

ou conselho, formado pelos chefes das grandes familias. 

Segundo os documentos coloniais, a lideran9a era heredit五ria, 

mas a escolha de lideran9as politicas das fam lias que 

compunham as tribos tamb6m se dava pela escolha do mais 

valente, do que melhor escutava a palavra dos anci五os e do 

que melhor usava a palavra; isto 6 , a heran9a recaia sobre a 

familia, mas o membro que a exercia podia ser substituldo 

caso nao fosse eficiente. 

Ao cacique competia a resolu9ao de litigios em 

tempo de paz e o comando da tribo em periodo de guerra: devia 

conhecer as tradi95es, saber falar e escutar o conselho dos 

chefes das grandes familias (KERN, 1982, p. 38). Portanto o 

cacique era uma esp6cie de jui% e chefe militar. 

A perman6ncia do cacique no poder, n胤o obstante a 

hereditariedade, tamb6m dependia de seu desempenho. Aquele 

que nao atendesse a s necessidades da tribo, complementando a 

produ9ao das familias com "presentes", dons, portanto, perdia 

o poder (HAUBERT, 1990, p.205). 
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1 ・ 2 ・ 2 A く)RGAN工ZAく,Aく）  M工N 1JANAL 

E】  cHARRUA 

Charruas e Minuanos, tribos n6mades e cavaleiras, 

eram, em quase tudo, diferentes dos Guarani. Vistas no tempo, 
a mais radical das diferen9as, foi n各o aceitarem a redu9胤o: 

''Pelos たns do s6culo XVII, foi um bando 
de laros reduzidos pelos jesuitas e 
estabelecidos na vila de Santo Andr6' 
Fugiram. . . voltando 言  s matas e como bS 
padres os seguissem e lhes perguntassem a 
razao de sua retir自da; 

N言o queremos Para n6s um Deus como o 
vosso que tudo v6 e sabe quanto fazemos em 
segredo, e estamos resolvidos a gozar da 
nossa antiga liberdade de fazer e pensar o 
que nos agradar. . ." (SOUTHEY, 1965, p.365). 

Minuanos e Charruas nao tinham uma religiosidade 
complexa. Deles diziam os jesu工 tas e outros funcion'rios 
coloniais, frequentemente escandalizados e, certamente, 
eivados de ideologia: 

1, "No . adoraban , a 夢nguna divinidad y no 
"9nem nそnguna reflglo4・・・ぞo les quise dar, 
eジnc望gimente 月 la mujer dei Capit画n Soares, 
ノlizaqui ra, una imagendI ta;Pe ro llo solo no la 
admitfan sino que se separaron de ella con 
norror ・  ・  ・ ’' (B11TO DEL PINO apud BECKER)'u . 

Mas eram "supersticiosos": acreditavam num dem6nio, 
gualiChe. 

A familia era a base da organiza9ao social. A 

poligamia era permitida e o div6rcio tamb6m. Pelas 

refer6ncias da epoca, cada um tinha quantas mulheres 

2町 BECKER, Ita].a・ EI indio y la colo加zaci 6n. Charr'as e Minuanes. Sミo 
Leopoldo, Instituto Anchietano de Pesquisas, Universidade do Vale do 
暴  io aos Sュros,1982,p.2 59 
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desejasse. Elas eram tao pouco "ciumentas" quanto os maridos, 

que as ofereciam aos espanh6is em troca de um interesse 
qualquer. 

Os pais: 

・nada mandan,ensenan ni prohiben a 
sus hijos, ni 6 stos respetan ni obedecen a 
sus padres,sino em lo que quieren,hacierido 
siempre lo que les da la gana,sin resveto ni 
sujecci on ・  ・  ・ ’' (AZA1A apud BECKER)". 

Os homens formavam o conselho da tribo e 

participavam de "borracheiras" rituais enquanto as mulheres 

bebiam 6 gua. Eles faziam a guerra, pescavam, ca9avam e, 

depois de aprenderem o jogo de cartas com os brancos, 

passavam nisso a maior parte do dia (BECKER, 1982, p' 153). 

N五o existia propriedade no sentido individual'mas 

como delimita9.o territorial, usufruto do grupo. A id6ia de 

propriedade privada estava ligada sOmente a objetos de ordem 

familiar e pessoal (BECKER, 1982, p. 85). A busca de 

alimenta9ao nas costas (pesca) determinava um movimento 

sazonal em dire9各o ao Prata; mas viviam, principalmente, da 

ca9a ao rebanho, da cria9ao para reposi9.o do gado selvagem 

abatido e, mais tarde, da extra9ao de couros, escambo e 

pilhagem das estancias missioneiras e crioulas que tomaram o 

espa9o de reprodu9.o selvagem do rebanho. 

A coordena9ao das atividades econ6micas era feita 

por um conselho de chefes de familias, tornando-se por6m, 

cada vez maior a importancia dos caciques. Isso ocorreu 

simultaneamente a intensifica9胤o da guerra e do saque no 
quadro da coioniza9各o branca. 

Os Charruas tinham a tradi9ao de incorporarem os 

prisioneiros de outros povos a seu pr6prio cotidiano. Nesse 

sentido encontramos a seguinte refer6ncia: 

''El que pu la mujeres o ninos,1os 1 
a su toldo o choza, y los agrega a 
fanばlia, para que le sirvan,d百ndoles 

ga a su 
doles de 

los lieva 

26 Ibid., p. 152. 
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comer hasta que se casen. Entonces si es 
mujer se v百  con su maHdo, y si es var6n 
些rnza fam lia y casa a parte, quedando tan 
nbre o independiente como si fuera charrda, 
y es respetado como tal. Esta libertad, o 
nueva vida acomoda tanto a los cautivos,que 
es raro que quieran volver a estar con sus 
paares y pari entes" (AZARA,apud BECKER)"‘. 

I・ 2 ・ 3 A's 工NsT工9 J工C●C) Es 

M工  3s工く〕NE】工RA.S 

As miss6es constituiram-se a partir da aldeia 

guarani. Os jesuitas conceberam-nas como familias das quais 

fossem pais e mestres, sendo assim reconhecidos pela 

legisla9ao colonial, assumindo um papel antes desempenhado 

pelo paj6. 

Havia dois elementos fundamentais na organiza9.o da 

missAo: o amamba6, a propriedade do homem e o tupamba6, a 

propriedade de Deus (KERN, 1982, p. 76/77). 

No amamba6, a terra era distribulda entre os 

caciques, considerados deposit瓦rios dos direitos dos i ndios 

sobre as terras ancestrais. Eles distribuiam os campos aos 

vassalos que s6 detinham o usufruto da propriedade sem 

qualquer titulo que o sancionasse. Tamb6m nao era est言vel. Ao 
esgotar-se a terra, novos lotes eram distribuidos. 

O tttpamba6 era um conjunto de bens e de empresas 

geridos pela comunidade, sob direta administra9.o dos 

jesuitas. Foi uma cria9各o deles, as らciando a ". . . terra do 

comum, costume medieval(, . .)' constante nas ordena96es do 

reino. 	." (FLORES 1990, p. 29), a prec五ria no9ao de 

27 Ibid., p. 2O' 
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propriedade individual e a religiosidade da pr6pria tradi9ao 

guarani. 

As Redu96es da Provincia Jesuitica do Paraguai 

tiveram seus Cabildos, desde o inicio do s6culo XVII. 

Os Ayuntamientos ou Cabildos, correspondentes as 

assembl6ias municipais,ou senados das cEmaras,na legisla9三o 

portuguesa, governavam os municipios de coloniza9ao 

espanhola. Quando um povoado apresentava mais de 80 casas, 

passava a ter um alcaide e dois regedores, constituindo assim 

um Cabildo, aumentando o n6mero de cabildantes, regedores, em 

fun9ao do aumento demogrAfico. Transplantado para a Am6rica, 

o municipio criou for9as especialmente durante o s6culo XVI, 

periodo em que gozara de ampla autonomia. 

.este ensaio de autogoverno iria 
gual・dal・ uma lembl・an9a constante at6 a 6Poca 
da independ6ncia, sobrevivendo mesmo A fase 
em que o poder real reduziu a autonomia 
munic加ai,nas dinastias dos Habsburgos e dos 
Bourbons" (KERN, 1982, p. 44). 

A lideran9a dos caciques nas Missうes predominara 

at6 o inicfo do s6culo XVII, sob a dire9ao dos curas, 

representantes de Deus e do rei. Depois passaram a dividi-las 

com os cabildantes28 . O cacique continuava a se chamar 

Tubich百. 

As irmandades ou congrega96es constitu工am o 

instrumento de organiza9喜o e asce.nsao da comunidade. Os que 

nela se distinguissem por virtude, rigorosa obedi6ncia aos 

preceitos religiosos e civis poderiam tornar-se autoridade, 

cabildante e dai eleitores. Essas institui96es, segundo KERN, 

reuniam uma dupla visao: 

''Na 6 tica americana, a tHbo constitui a 
unidade, seu chefe guarda suas prerrogativas, 
seus membros restam separados dos outros 
gI・UPamen tosf ao contz・百Iゾo, na 6tica esPanhol a 

28 Um corregedor(poroquaitara), dois Alcaides ordinErios, (um de primeiro 
voto, outro de segundo voto), dois Alcaides da Irmandade (os 
ibiryaruzu), um alferez real, 4 regedores (cabildoiguaras), um 
Alguazil Mor, uni Mayordomo e um secretArio (quatiaphora). 
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do s6culo de ouro, os chefes devem ser 
eleitos" (KERN, 1982, P. 47). 

Ambos, caciques e jesuitas agiram atrav6s do 
Cabildo. 

As ordena96es, leis, criadas pelo Padre Alfaro 

regulamentavam a elei9Ao dos Cabildos. Segundo estas, ao 

final de cada ano o que encerrava seu mandato escolhia os 

cabildantes do ano seguinte. A elei9各o era submetida a 

aprova9ao do Cura, que podia modificar a lista se achasse, 

necess6rio. Esse sistema era o mesmo das cidades espanholas, 

onde apenas as pessoas gradas podiam ser escolhidas.O ni:imero 

de eleitores reduzia-se aos cabildantes e era quase 

integralmente formado por caciques. A elei93,o era ainda 

submetida A aprova95o do governador. 

O corregedor, cacique principal, cざrrsor dos 

costumes, inspetor das atividades econ6micas e da armazenagem 

dos bens comuns da missao, juiz e mantenedor da ordem, 

presidente do Cabildo era nomeado pelo governador da 

Provincia. 

1 .2.4 C) 〕工要lE：工 'rQ 1?く〕I?PTJQLTF】  S 

Sく）I3RF】  工NID士GENA.S 

Os Sete Povos das Miss6es, antes territ6rio 

espanhol, passaram a regular-se legalmente pelo direito 

portugu6s de 1750, a partir do Tratado de Madri, at6 1761, 

quando tal acordo internacional foi anulado. Pelo tratado de 

El Pardo, as Miss6es voltaram ao dominio espanhol, sob 

administra9ao leiga, pois os jesuitas foram expulsos do 

imp6rio espanhol desde 1755, at6 1801, quando passaram, pela 

conquista, novamente ao dominio portugu6s. 
、  
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A lei de 06/06/1755, editada sob orienta9ao do 

Marqu6s de Pombal, vigiu no extremo sul, quando indigenas 

cooptados por Gomes Freire de Andrade constituiram a Aldeia 

dos Anjos, no territ6rio do atual municipio de Gravatal. 

As leis pombalinas continham um diagn6stico 

proferido em reuniao de conselho da Monarquia,das causas de 

desapari9ao e fuga do i ndio para o interior: os transferidos 

do sert3.o para as aldeias extinguiam-se e os que viviam nas 

aldeias estavam em: 

.t言o grande mis6ria,que em vez de 
convidarem os outros f ndios a que os imitem, 
lhes servem de escandalo para se internarem 
nas suas habita9oes sHvestres coin lament'vel 
prejufzo da salva9ao de suas Almas,e grave 
damno do mesmo Estado, nao tendo os 
habitantes delle quem os sirva,e ajude para 
colherem na cultura da terra os muitos e 

議識弾． frutos 

O documento seguia, atribuindo a situa9.o do 

indigena ao nao cumprimento das determina96es dos reis e 

papas (em 1570, 1587, 1595, 1609, 1611, 1647, 1655 e 1680), 

que asseguravam-lhe a liberdade e o livre uso de seus bens. A 

pressao dos s6ditos abrira pretextos para permitir cativeiro, 

apesar das leis, que, na pr百tica, revelaram-se injustas. 

A Coroa anulou, entao, todas as leis, regimentos, 

resolu96es e ordens que permitiam escravid五o em casos 

particulares, e reiterou o artigo 40 do alvarA de primeiro de 

abril de 1680, ordenando, em suma, respeitar a propriedade 

dos i ndios nas aldeias, povoa96es e interior dos sert5es, 

estendendo-as a todo o territ6rio nacional, em 8 de maio de 

1750. Ambas as datas s喜o contemporaneas, respectivamente, a 

conjunturas de disputa fronteiri9a intensificadas, no 

extremo-sul, com a funda9航o da colonia de Sacramento e com o 

Tratado de Madrid, pelo qual o Brasil colonial reivindicava 

um territ6rio com abrang6ncia equivalente ao atual. 

29 GAIGER, Julio M. G. Toldo Chinibangue. Direito Kaingang em Chapec6 ー  
an'lise jurfdica. Xanxer6, Conselho Indigenista Mission五rio, 1985 v 50 
p., p. 7. 
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O Rei, titular do dominio de todas as terras 

indlgenas reconheceu expressamente o domlnio anterior dos 

indios, tornando-o legal30 . Nas aldeias havia o comandante 

dos l ndios e o diretor de lavouras: o primeiro providenciava 

o subsidio, especialmente a ra9.o de reses para o 

fornecimento de carne e zelava'para que os i ndios nao fossem 

explorados pelos taverneiros; tamb6m organizava a presta9るo 

de servi9o a jornal, fora do aldeamento e sua movimenta9ao 

sem licen9a. O segundo cuidava do campo de explora9ao 

coletiva, subsidiado pela Real Fazenda, havendo tamb6m as 

ro9as particulares livremente exploradas. 

Duas autoridades, os louvados, um escolhido pelos 

colonos, outro nomeado pela Real Fazenda deveriam avaliar 

antecipadamente a colheita. 

1 - 2, 6 A cJ.TE】M MTSSTc〕IIE】 T1?.A. 

DEI,く〕工S J〕A CO NQU工Sm 

Pく〕  I'rUQLTE】sA EE 1801 

Um setor missioneiro revoltado contra a estreita 

domina9航o espanhola leiga, instaurada depois da expulsao dos 

jesuitas do imp6rio espanhol em 1755, teria facilitado, 

segundo SILVEIRA (1979) a conquista das Miss6es Orientais 

pelos portugueses. 

O territ6rio conquistado foi reunido a Capitania do 

Rio Grande do Sul sob a denomina9ao de Provincia das Missさes. 

O governador da Capitania nomeou um oficial 

superior do ex6rcito para exercer o cargo de Comandante Geral 

30 Ibid, p' 8. 
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das Missるes. Em cada redu9ao haveria um comandante, a maioria 

capitaes e alguns oficiais subalternos. 

Os comandantes gerais, al6m de suas atribui96es 

militares e civis, foram autorizados pelo governador da 

Capitania a conceder pr6visorjamente os campos baldios, 

exceto os jA ocupados por concess6es do Vice-rei de Buenos 
Mres e as est言ncias pertencentes as redu96es dos f ndios 
(SILVEIRA, 1979, P. 102). 

Tendo em vista as caracteristicas da organiza9Lo 

primitiva e colonial, das terras indigenas, bem como o 

tratamento que o direito colonial portugu6s lhes conferiu, 

levantamos as seguintes proposi96es anal工ticas. 

1) A organiza戸o missionEria destituiu a imagem de si 

mesmo que o guarani projetava em seu "tekoa": anulou o paj6, 

esvaziou e subordinou a autoridade patriarcal do cacique pela 

introdu9ao do Cabildo sob a tutela do cura, substituindo a 

fun9ao da poligamia pelo Tupamba6. As novas institui96es da 

Missao construiriam o cristianismo e o imp6rio espanhol 

contra a poligami , o espa9o comunit瓦rio itinerante e a dan9a 
ritual, quebrando acordos transcendentaig da identidade e da 

organiza9ao do poder entre os guaranis. 

Os canais de participa9ao comunit言ria se 
estreitaram: a dan9a ritual, na qual cada guarani recebia a 

palavra que o tornava Deus na igualdade do rito xamanico, foi 

suprimida em benef cio da obedi6ncia aos preceitos cristaos, 

dentro da irmandade e da participa9ao no cabildo. 

Do ponto de vista antropol6gico, a quebra de um 

conjunto de principios sagrados e a ado9ao de novos ocorreria 
atrav6s de 

substitui9胤o 
resist6ncias e conflitos at6 produzir-se a 

do Guarani pelo Missioneiro, outra gera9ao, 

outras institui96es e uma nova identidade com uma 

representa9ao possivel de si mesma, dentro do limite popular 

previsto no pacto mon6rquico-colonial, na iflstitui9ao 
municipalista. Do ponto de vista sociol6gico, nossa 

expectativa 6 de que tais conflitos e resist谷ncias contenham 
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tamb6m algum outro elemento de contradi9ao propriamente 

social, na ruptura da comunidade, na sua divis.o quanto a 

imagem de advers6rios e projetos. 

2) 0 ateismo origin瓦rio e o nomadismo, a forma de 

produzirem, a incorpora .o liberal do estrangeiro e o 

conselho da toldoaria constituiam uma primitiva democracia 

comunista Charrua e Minuana, no sentido Weberiano31 Essa 

identidade que se assentava num animismo 32 origin五rio 

negativo (Gualiche), orientava-se principalmente pela 
identifica ao de advers瓦rios entre os que recha9avam o modo 

de ser Charrua-Minuano. Assim confrontar-se--iam at6 a morte, 

com o sistema colonial e suas institui95es ocidentais. 

Nossa expectativa sociol6gica 6 de que em tal 

confronto, alguma rela9ao propriameite social ocorreria desde 

que um projeto politico contemplasse a primitiva democracia 

comunista Charrua - Minuano. 

3) A Coroa e a Igreja, 色  revelia do colono, tinham como 

objetivo inscreverem os indigenas no espa9o popular 
mon百rquico. A Coroa, tanto a espanhola quanto a portuguesa, 

teria esse objetivo de coopta9ao, associado a fronteira em 

expansao. A coincid6ncia das datas da funda頭o de Sacramento 

(1680) e da resist6ncia guarani ao tratado de Madri (1755) 

31'’ ・  ・・ Formacj6n colegial de la voluntad: . . . la producci6n legIt ir,ia 
de un mandato s6lo es possible por la cooperacl6n de varios, bien 
seg了n ei prin4ipio de unanimidad, bi6n segdn ei principio rnayoritario. 
issle es ei cozcepto de colegiai idad caracterlstjcamente moderno. auaue 
no era desconocido de los antfguos" (WEBER. 1969. n. 224L 

L as comunidades y sociedades comunistas, o sea, con servic加S 
可enos ai clculo, no es tin たindadas em ei logro dei 6 pt加o de 
provisi6n, sin6 em una so五dariedad inmediatarnente sentjda. 
Hi st6H camente~ hasta ia actua五dad~han aparecido sobre la base de 
actitudes de trabajo extraecon6血cainente oHentadas, particularmente: 
I・ como comunismo dくm6stico de ia famflia ~sobre base tradicional y 
afectiva;. . ." (WEBER, 1969, p.123). 

32 Animismo, cren9a nas almas associada ao totemismo: ". . . ei 
totem加mo, segl了n Wuadt, se enlazarla, directamente con la creencia em 
ias almas, esto es, con ei animismo" (FREUD, 1981,p. 157).Ver tamb6m 
capitulo 3: "Animismo, magia y omnipotencia de ias ideas; tabu, temor 
a for9as demoniacas" (FREUD, 1981, p. 37.) ". . . esta significaci 6n 
indiferente y interrnedia de lo demonfaco, esto es, la de aquello que 
no debe tocarse, es a la que mejor se adapta ia expresi6n tab広  
' r比Luii. n. ' io;. 
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com a reedi9ao e extensao de regulamentos portugueses 

reconhecendo a propriedade dos i ndios nas aldeias, povoa96es 
e no sert五o, sinalizam, a nosso ver, nesse sentido. 

O modelo da aldeia de Anjos, fruto da politica 

pombalina, teria por objetivos, segundo nosso entender, 

conciliar o espa9o popular reservado aos i ndios, na fronteira 

sul, com a reivindica9ao constante do colono de utiliz瓦-los 
como mao de obra. 

A administra9ao militar, depois da conquista das 

Miss6es em 1801, especialmente, trataria de evacuar da 

fronteira a presen9a indigena, que tirava partido da guerra 

fronteiri9a entre a domina9ao castelhana e portuguesa, pela 

popula9ao colonizadora, que empreendera a conquista. 



CAP士'Ih'J14く〕  工工  

SOBRE COMO SE OCUPOU A REGIAO 

NORTE DO RIO GRANDE DO SUL 

Neste capitulo construiremos um relato sobre as 
lutas em que se produziu a ocupa9胤o ao norte do Rio Grande do 

Sul. Acompanhamos os indigenas que se agruparam nas prim,iras 

redu95eg e os que se rebelaram contra a redu9Ao, as rupturas 

que sofreram, a desagrega9ao dos aldeamentos e reintegra9喜o 
na floresta. 

Procuramos reconstituir itiner貞rios e lutas de 
indigenas, paulistas, missioneiros, indigenas irredutiveis e 

a conflu6ncia de fugitivos para o norte do Rio Grande do Sul. 

線ms()')bjot;ivo e levanU.az ind,icios de resi多t6ncjas 
a miss.o e ao ava:go da eo]oniza9ミo em geral,analisando 
transforma93es das identidades sociais originai.s e a 
const..iLiiI9 ・  'L、  identidades emergentes nesse processo 

colonial de interven9 o, direta ou indireta, fosse R IJtulo 

de. catequese ou de socorro, do tipo caridade ou qualquer 

outro: que imagens de si mesmo elaboraram os vArios segmentos 

em luta, em fuga ou em rela9ao social, que convergiram para o 
norte? 

A integra9Ao do Rio Grande do Sul ao processo 

colonjzat6rjo, deu-se pela explora9ao da erva-mate, na 

floresta e pelo aproveitamento do gado que se reproduziu nos 
campos limpos. 

57 
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A reg這o ervateira vai da barra do Rio Grande at 

Vila 'Rica no Paraguai. Essa linha que baixa do Alto Paraguai, 

penetra no rio Uruguai, no Nhucor瓦. Neste lugar existIam 

ervais nativos mencionados em Carta Anua do Padre Pedro 
Romero de 1633: o i ndio Don Rodrigo Acaray, depois capit首o de 
S喜o Tom6 em 

municipio de 

Uruguai. Ele 

do Rio Grande 

1632 estivera ali "haciendo yerba". O atual 

Palmeira das Miss6es fica nessa 6 rea do Alto 

foi no passado, um dos mais ricos em erva-mate 

do Sul. Um mapa do Padre Pedro Tolu e documento 

na Biblioteca Nacional assinalam os ervais de Nhucor瓦  entre 

as nascentes deste rio e as do Ijul, jE em territ6rio de 

Palmeira: "un yerbal nuevo que estan ahora haciendo yerba los 

de la Concepcion". A primeira refer6ncia ao uso da erva, 

associada ら  atividade colonizadora data de 1633, segundo 

relato de Francisco Ximenes, sobre a' redu9ミo de Santa 

Tereza:. . ."os i ndios se alimentavam dormindo e beb白ndo 

erva" (PEREIRA SOARES, 1974, p. 85). 

Os jesuitas , introduziram, o gado em todo o sul da 

Am6rica e separaram o erval da floresta. Descobriram pelo 

menos dois processos de cultivar a erva-mate: alimenta9&o de 

p'ssaros aprisionados, fric9ao da semente com areia, cinza e 

escaldamento. 

Tem工stocles Linhares tamb6m anota a exist6ncia de 

um erval plantado em frente a Redu9各o de Sao Xavier, no morro 
Pelado. 

' A introdu9胤o do gado significou, segundo a 6 tica de 

Southey, uma profunda transforma9ao ambiental: 

O bravo em muito excedia em nIlmero 
o semi -domesticado.Com  igual 	rapidez se 
nayユam muiてユPIユcacio os cavalos. A gran de 
Pl・oPaga9ao destes an力lmjs numa tel・ra onde 
antes da descoberta nenhuns existiam daquela 
esp6cie veio alterar at6 as caracterfsticas 
ffsicas do pafs. Desapareceram as plantas 
bolbosas e as numerosas esp cies de pitis ou 
caraguat瓦s que antes cobriam as planfcies, 
vthdo substitui-las um pasto fino e uma sorte 
de cal・do rasteiro, assaz forte Para r6sisth・  
ao pisar dos animais que fora o que destruira 
a primitiva ervagem '. . .J.Afetado, tanto o 
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mundo vegetal como o dos insetos,adquiriram 
novos h'bitos os animais indfgenas do pafs, 
nao s6 as aves mas tambem as bestas feras(. 

.) Descobriram一no 	os f ndios (. . .) 
desceram tiゴbos as planfcies,onde estivessem 
mais perto dessa numerosa ca9a,aliando-se 
com as hm・das dos Pampas" (SOUTHEY, 1965 P ・  
332, v.5). 

No decorrer do s6culo XVII, verificaram-se as 

primeiras tentativas de ocupa9ao do Rio Grande do Sul, 
contemporaneas a uniγ o das Coroas lusitana e espanhola. Uma 
das vertentes de o. upa9各o, primeiro portuguesa (1605) e 

depois espanhola (1626 ) fora conduzida pelos jesultas, dentro 

do espirito do "uti ossidettis", que presidia a legisla9ao, 

consagrada tamb6m pela Igreja Cat6lica, instancia de decis喜o 
internacional, rel;tjvamente respeitada pelos pa工ses 
cat6licos em competi97o, na expans気o colonial ultramarina. 

Para os portugueses tratava-se de dilatar a linha de 

Tordesilhas num mome to em que ambos os imp6rios estavam 

dinasticainente unidos. 

Hernando Arias de Saavedra, segundo governador do 
Rio da 

civilizar 

catequese 

grara em suas v百rias tentativas de 
os i ndios db Paran瓦  e Uruguai. Concluiu que s6 a 

ooceria resuitaaos positivos. 

Prata, maio 

Roque Gonz6Les fundou Sao Nicolau em 3/05/1626 a 
primeira redu9胤o,e皿  t rrit6rio correspondente a parte do Rio 
Grande do Sul, 39km. 	ocidente de Sao Luiz Gonzaga. Subiu o 

vale" do Ibicul para ca equizar os Tapes, fundando as Redu96es 
de Candel瓦ria, Assun9a db Ijul e Caar6. 

Segundo o Padre JEGGER (apud PEREIRA SOARES)1 essas 

funda96es galgaram a Serra:Ap6stolos, perto de Uui e Santa 

Tereza nas imedia96es de Passo Fundo, mais tarde transferida 

para a divisa de Palmeira e Carazinho. 

A identidade missioneira, assim como antes, a 

guarani, afetou uma s6rie de grupos etnicamente distintos, 
inclusive advers瓦rios, caso dos kaingang, at6 mesmo os 

1 PEREIRA SOARES, Mozart. Santo Antonio da Palmeira. S. 1. Bells, 1974, 
P 1 79. 
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irredutiveis Charruas e Minuanos, mantidos, primeiramente, 

nos limites da domina9.o Guarani e, depois, nos dos "trinta 
povos" das Miss6es. 

A coloniza9るo religiosa foi acossada pela atividade 

bandeirante dos paulistas, que nao tomavam em grande 
considera9喜o pactos dinEsticos, nos pontos em que afetavam 

negativamente seus interesses, como veremos a seguir. 

O itiner百rio de jesuitas, indigenas irredutiveis ou 
reduzidos, fugitivos, dos bandNeirantes e,seus aliados com 

tribos advers6rias, guaranis ou n&o, aponta retornos,, em 

certas E reas da floresta onde podem ter se mesti ado e 

espalhado. Tamb6m ocorreu a transfer6ncia em massa de 

contingentes para diversos centros da civi1iza9喜o colonial. 

2.lDI飴POR I耐GENA 

' Os Kaingang dos s6culo- XVII e XVIIL,ー  t6m/ nos 
GuaianE, em sentido amplo, seus antepassados. 

O nome Guaiana designa v百rias tribos de i ndios com 
rela96es entre si, de costumes e lingua diferente do Guarani. 

Viviam nas florestas do Alto rio Urugirai, tendo como limite 

extr mo, aproximadamente, o rio Piratini a oeste, as 

nasc4ntes do rio Uruguai (rio Pelotas) a leste, e a bacia do 

Cai ao sul. 

Os Guaian瓦  de Misiones ocupavam o Uruguai superior, 
estados・  meridionais do Brasil, grande parte do territ6rio de 

Misiones, ambas as margens do Uruguai at6 acima de Yapey丘  
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(SERRANO, apud BECKER)2; os Caar6 localizaram-se entre os 

rios Uruguai, Ijul, Ibicul e a serrania do Tape no Rio Grande 

do Sul. Parece que os i ndios de regi6es pr6ximas a Misiones e 
Concepcion correspondiam a este n丘cleo 6 tnico3 . 

indios Guaian百  descritos por Azara 
falavam guarani e viviam na margem direita do 
Paran'(. . .)Os descendentes desses Guaian百  
de fala gusl・ani mor・avam no come9o deste 
s6culo perto da Vila Azare sobre um arroio 
chamado Firかpyt'.mes negavam qualquer 
conexaTh com os Kaingang, apesar de Ram6n 
Lista (1883) Par・ecer・ te-los inclufdo entre os 
Ui timos ・  ・  ・ー  （ vuGr apuci BECKER)1. 

Os Guaian6s ou Kaingang pacificados, concentrados 

em 1625 nas margens do Levi, possivelmente abandonaram as 

regi6es correspondentes a Sao Paulo e Santa Catarina, 

perseguidos pelos primeiros descobridores. Seriam 3.000 

indios aldeados em Concei9ao na reg.i o do GuandanE em 1630. 

・ As vErias 	tribos Guaian瓦  eram de costumes 

semelhantes aparentadas entre si e rudimeritarniente 

agricultoras (horticultoras); nao eram antrop6fagas e falavam 
uma lingua distinta do guarani. Viviam em pequenos 

agrupamentos organizados em aldeias de 20 a 25 familias, cada 

uma com seu chefe, mas todas as aldeias subordinadas a um 

cacique geral. 

・ Niezu chefiava as 500 fam lias das margens do Levi, 

por volta de 1625. As v五rias tribos eram poligamas, 

destacando-se os Caar6, para os quais a proibi9ao desse 

hAbito foi a causa principal de seu levante contra os 
jesuitas 5 . 

Hermanos y hUos in釦S,ye no es tiempo 
de sufrir tantos males y calaxnidadとs como nos 
吐enen por estos que ilamamos Padres; 
enci6rrannos em una casa (iglesia habla de 
decir J,y allf nos dan voces y nos dicen ai 

2 BECKER,ltala・  O l ndio kain gang no Rio Grande do Sul.Sao Leopoldo, 
Instituto Anchietano de Pesquisas, Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, 1976. 

3 IbId. , p.42 
4 Ibid., p. 44 
8 Ibid., p. 14 
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rev6s de lo que flues tros antepasados hicieron 
y nos ensen言ron; elios tuvieron muchas 
mujeres, y 6 stos nos ias quitan, y quieren 
que nos contentemos con una;no nos est百  bien 
esto; busquemos ei rem6dio de estos males (. 

.) Nuestros antepasados vivieron con 
万bertad, teniendo a su favor ias mujeres que 
querlan sin que nadie les fuese a la mano" 
、 LVJL)NlUlA aPua rILi1AJv. 

・ A principal resist6ncia a s redu96es religiosas 

proveio dos paj6s, muitas vezes tamb6m caciques, que se 
retiravam procurando refazer os antigos h五bitos. 

Os relatos mission言rios sao ricos de informa96es a 
esse respeito. 

O cacique-paj6 Potirava, por exemplo, conclamava os 
seus a viverem nos moldes tradicionais: "la libertad antigua 

veo （・  ・  ， )discurrir por valles y Por seivas. . . " (MONTOYA 
apud MELIA) '. 

Os missionArios registraram que os Guarani eram 

inclinados a "religion, verdadera o falsa", supersticiosos, 

prof6ticos e a dan9a constituia sua principal doutrina. O 
paj6 Juan Cuara, para levantar a resist6ncia dos Guaranis 

guairenses dizia: ''. . . Vivid segun vuestras antiguas 
costumLires, dan2ad y bebed. Celebi・ad ei culto de vuesti・os 
an tepasados. . .''(DEL TECHO apud MELIA)8 . 

Tambem incorporavam alternativamente elementos da 
cui tui・a l・educional, o Messias,o filho de Deus: 

Entre los ind加s se ha levantado 
uno con un nino, que dice ser Dios o hijo de 
Dios,y que tornam con esta invencion a sus 
cantares pasados,a que son inclinados de 'su 
naturaleza,por los cuales cantares tenemos 
noticia que em tiempos pasados muchas veces 
se perdieron; porque,entre tanto que dura, 
ni siembram ni paran em sus casas,sino,como 
1 ocos, de noche y de dia ~ em otra cosa no 
entienden sino em cantar y bailar,hasta aue 
mueren ・  ・  ． ’' ((IUNZALIS apud MIL1A)v. 

6 MELIA, ob. cit. p. 110 
7 Ibid., p. 107 
8 Ibid., p. 114 
9 Ibid., p. 115 
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Outra id6ia corretamente apropriada, no sentido de 

representar-se igual ao dominador colonial,era a resist6ncia 

ao trabalho manual, desprzado pelo s丘dito europeu: 

''Entre otros cantares que les hacia 
cantar, ei mas celebrado ,. ．  ー  dira ei poeta 
Martin Barco de Centenera ~ era este:overa, 
overa, overa, Pai tupi Nandeve, hUe,hUe, 
h万e，  ー  respi andoz・，  7・espi ando.z・ dei Padre, 
tambien dios a nosotros, holguepionos. 
holguelnorios. hol uemonrjc" 	((TNT1NT1RA J、  rnir1 
M1?T.TA \Iu 

O maior poder dos jesuitas sobre os caciques, cujo 

prestigio tamb6m dependia de conduzir seus liderados a uma 

fartura maior de alimentQ, residiu na introdu9喜o da enxada de 
ferro. Muitos se deixavam reduzir em troco da distribui9ao 

desses utensilios. Os paj6s acusavam os jesultas de reuni-los 

para entregE-los aos bandeirantes, denunciando as aldeias e 

seus trabalhos como maleHdios que atraiam a destrui9胤o para 
os que nelas se integrassem, abandonando as antigas formas de 

vida, trabalho e religi議o: 

・Preguntado un dia a los l ndios que 
donde estaban y que era la bausa de perderse 
sus casas,me dijeron que unos JEROKYHARA 
(danzantesJ que andaban por los tetamini 
(aldeasノ ，  los enganaban, diciendo que este 
pueblo se habia de destruiz・,y 9ue pl・edi caban 
contra nosotros haciendo burla de lo que 
ens ena bamos, y decian que ellos eran dioses y 
criaban los maizales y comida y eran senores 
de los fantasmas de los montes, de los 
I takyseja lduenos de ias piedras cortante司  7 
de los yvytypo (habitantes de los cerrosJ,y 
que los tigres andaban a su vol untad y 
mataban a los que ellos querian,y que los 
primeros que habian de perecer habian de ser 
Ios vagueros y Ios yVyl・apondara (carpintel・osJ 
y los que se hacian cristianos,y que los que' 
trabajaban em ei ・ pueblo se les habia de 

蹴「箔 131as comidas 

As bandeiras amea9avam as redu9るes, al6m da 

resist6ncia indigena, atacando-as a partir de 1606 e 1607. 

10 Ibid. 
11 Ibid., p.114 
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Os jesuitas juntaram cerca de 7.000 i ndios, que 

retornaram a s selvas, fugindo dos bandeirantes, na regi o do 

Guaird. Em centenas de balsas e canoas desceram o rio 
Paranapanema-ParanA, junto com 5000 habitantes de Loreto e 
Santo Iri五cio Mini, horas antes de ali chegarem os paulistas. 

No salto do Gualra (Sete Quedas), as embarca96eg confiadas A 

correnteza se estra9alhavam. Assim, foi necessArio abrir 

caminho por terra. Depois de andarem 25 l6guas pelas selvas, 

dispersaram-se muitos i ndios. Dos 12.000 emigrantes, perto de 

2.000 sucumbiram de fome ou de peste, outros 6.000 

debandaram, e aproximadamente 4.000 chegaram ao destino, 

entre os rios ParanA e Uruguai, ali vivendo de 1610 a 1628. 

Entre Guaranis e grupos assemelhados, os conhecidos 

por Tapes por exemplo, estiveram em redu96es de 1627 a 1638, 

constituindo uma popula9五o em torno de 35.0000 i ndios. A 

bandeira de Aracambj tentou apoderar-se deles em 1635, mas 

nao conseguiu. A bandeira de Ant6nio Raposo Tavares, que 

destruira as redu9るes do Guair6, apareceu um ano depois. 

Vindo pelo Planalto, desceu a campanha margeando o rio 

Taquari. Ao p6 da Serra fechou um imenso curral para recolher 

os i ndios. DestruIdas as redu96es de Jesus Maria, S.o 

Crist6vao e S,o Joaquim, os povos vizinhos debandaram. Raposo 

Tavares voltou para Sao Paulo, levando em torno de 20.000 
escravos. A bandeira de Fern胤o Dias Pais atingiu a regi五o em 
1638. DestruIdas as Redu96es de Santa Tereza, Sao Carlos e 

Ap6stolos, os i ndios fugiram para a margem ocidental do rio 

Uruguai. 

Em Itatim, os jesuitas haviam abandonado suas 
redu96es ・  Retornaram os i ndios a selva, voltaram os jesu工 tas 
a reuni-los, mas as redu96es foram destruidas. Os 

sobreviventes estabeleceram-se em Santa Maria de F6 e Santo 
In瓦cio (1647), Ante sucessivas incurs6es de bandeirantes e de 

indios Guaicurus,migraram finalmente para a reg這o do ParanA 
(1669) (BRUXEL, 1987, p. 17). 

・ Mais de 300.000 i ndios foram cativados, nas selvas 

e nas redu96es, entre 1612 e 1638; aproximadamente 60.000 
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escravos indigenas foram vendidos em mercados brasileiros, 

entre 1628 e 1631, segundo uma C6dula Real de Madrid (BRUXEL, 

1987, p. 16 a 18; MENDES Jr, 1983, v.1, P. 165). 

Os missioneiros passaram a enfrentar os 

bandeirantes em 1638. Comandados pelo cacique Nicolau 

Neenguiru, da redu9ao de Concei9喜o, atacaram a bandeira de 

Paes Leme, jd enfraquecida pela deser9ao de mamelucos, 

obtendo vit6ria (BRUXEL, 1987, p. 18). Outras vieram, em 

seguida, contra mais quatro bandeiras 1640 (Mboror6) 1647, 51 

e 56, inclusive no terreno politico: a publica頭o do breve 
papal excomungando os escravizadores de 工  ndios (1640). 

・ As estancias jesulticas agruparam enormes reservas 

de gado. A vacaria dei mar formou-se quando os missioneiros 

amea9ados pelos bandeirantes se retiraram para a outra margem 

do rio Uruguai. Assim constituiu-se o substrato econ6mico da 

articula9ao hist6rica entre o Rio Grande do Sul e o Brasil 
ainda no tempo colonial. 

一  一  ！1 」 	 」  ‘、  d.I1LL1se aos inaicios narrados, reconstrol: 

1) v五r垣s formas de resist6ncia a missao e ao avan9o 
colonizador: 

a) levantes contra a miss胤o a partir da quebra de pr瓦ticas 
sagradas (proibi9ao da poligamia, introdu9るo da casa e- da 
igreja) como o liderado por Niesu; 

b) retiradas organizadas pelos paj6s como Potirava e Juan 
Cuara, em territ6rio adjacente A s miss6es e aldeias, em 
protesto n五o s6 contra a quebra das prAticas sagradas como 
das tradicionais (o nomadismo parcial); 

c) ruptura da identidade original pela incorpora9喜o 
alternativa da id6ia crista messianica (nascimento, entre os 

indigenas resistentes, de um "filho de Deus"); 

d) resist6ncia ao trabalho, tamb6m rejeitado pelos colonos, 

associada a condi9ao de filhos de Deus,e a reivindica9喜o dos 
ind工genas a participe dessa condi9瓦o, a 血tensifica9胤o 
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atipica da dan9a ritual, face a impossibilidade provada da 
a9喜o guerreira contra os brancos'; 

2) a miss喜o como aceita pela media9 o do cacique. Ele 

preservou algum poder no desmantelamento da economia 
comunit五ria primitiva, reconhecendo a efici6ncia da enxada de 

ferro, orientando a passagem a redu9各o, separando-se do paj6 
e substituindo-o pelo cura cristao. 

3) o paj6 como protagonista em seu processo de 

isolamento, uma consci6ncia oposta a do cacique, de que a 
aldeia, a miss三o, era um desvio e uma amea9a, confirmada pelo 

avan9o bandeirante, finalmente derrotado. 

Admitimos, assim, que di'sporas indigenas, em 
diferentes 	momentos, 	espa9os ' (destrui9喜o 	de 	vErios 
aldeamentos na regiるo de Itatim e Guair5 desde 1610 

acompanhadas por debandadas dos povos, nao contabilizados 
entre Itati皿  e o Alto Paran5, 6.000 no caminho de GuairA) e 
formas 	de crise cultural, isto 	6 , de desestrutura9胤o 
ideritit6ria, de destribaliza9ao, de apreensao da linguagem 

colonial ocidental, exilaram-se, internaram-se nas florestas. 

Ali permaneceriam, nAufragos, novos cristais culturais, 

marcados pelo trauma colonial associado a qualquer 

institui9ao vinda do branco, poderoso e amea9ador. O que dele 

viesse, constituia amea9a a ser ou rejeitada, ou temida e 

sabotada. Assim nasceu um primeiro caboclo, nas florestas 

desde as matas do Rio Negro (Paran瓦 ) ao norte do Rio Grande 
do Sul. 



2,2 孤町鋤8 

O povoamento da capitania' de Sao Vicente iniciou-se 
no litoral. Seus primeiros centros de povoamento foram 

redutos de n6ufragos, degredados e fugitivos que procuravam 

suas costas. Os criminosos tanto' oderiani ter blasfemado como 

assassinado algu6m. A prop6sito: ". . . o que nos deve a 
justo tftulo admirar 6 que a na戸o inteira nao fosse 
degredada em massa ・  ・  ． ”(HELLO apud MENDES Jr.) 12. Eles 
geraram numerosa prole de mesti9os ou "mamelucos", e 

tornaram-se importantes agentes colonizadores por dominarem a 
linguagem indigena. J瓦  em 1532, dedicavam-se ao resgate de 

escravos e prisioneiros de guerra das tribos com que tinham 
contatos amig瓦veis. Dois centros de tr五fico se distinguiram: 
Tumian ・  no povoado que precedeu a vila de S議o Vicente; e o de 
Canan6ia, tendo a frente Ant6nio Rodrigues e dois c6lebres 

chefes de i ndios e mamelucos, nao se sabe bem se naufragos ou 

degredados, o "bacharel" e Jo.o Ramalho. 

Segundo o capitao espanhol Diogo Garcia, que esteve 
em S.o Vicente, por volta de 1526 ou 27, l瓦  encontrou um 
portugu6s designado pela alcunha de "bachiller; possu a 

numerosos genros e calculava que viviam h百  mais de 20 anos na 
povoa9喜o. Chefe em Canan6ia, ele e Jo o Ramalho abasteciam 
Tumiam de escravos. 

Conjetura-se que Jo5o Ramalho fosse um condenado, 

porque nunca mais voltou a Portugal, mesmo tendo deixado lE 

sua familia. Aqui casou-se com a India Bartira, filha do 
chefe indigena Tibiri9a. Acompanhou o capit.o-nior, Martim 

Afonso de Souza, nas entradas a Piratininga. Trabalhou na 
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12 MENDES Jr., Antonio. RONCARI, Luiz. MARANIix0, Ricardo. Brasil Hist6ria 
Texto e Cop -alta. Sao Paulo, Brasiliense, 1983, 300 p. ,v. 1, p. 70. 
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pacifica9ao dos indigenas e fundou a vila mais tarde 

denominada Santo Andr6 por Tom6 de Souza, ponto avan9ado da 

Borda do Campo, prote9五o do Vale do Tiet6 e vigia do "Caminho 

do Mar". Mudou-se para ali com toda a sua prole mameluca, foi 

feito capit.o mor, recebendo privil6gios. Mudou-se para Sao 
Paulo, durante o governo de Mem de SA, devido A crescente 

hostilidade 	entre 	portugueses 	e i ndios, 	participando 
ativamente na luta contra os tupiniquins.J 0a0 Ramalho chegou 

quase ao, 100 anos, . . .''estando entre os f ndios e vivendo 

nao sei de que maneira, e nao querendo nada de nossas ajudas 

nem mist6rios. . ." (FERNANDES apud MENDES Jr.)'3 . Para os 
padr6es .jesuitjcos, sua vida: 

~ era uma "petra scandali''para n6s 
(. . .) Tm muitas mulheres. mes e seus 
査ihos andam com as irmas (das esposas/ e t6m 
たihos delas. Vao a guerra com os f ndios e 
assim vivem andando nus como - os mesmos 
.znaios'(NOBIQUA apuci MENDkS Jr.) .t I. 

Hans Staden notava como a ilha de Sao Vicente se 

distingu4.a pela presen9a de engenhos de a96car. Mas o 

estabele9imento vicentino, orientado para o lado espanhol que 

deveria render achados minerais, foi marginalizado: nem isto 

nem aquilo. Assim, n.o tardou que o capital mercantil se 

desinterdssasse dali,. orientando-se para capitanias que 

oferecjanj melhores condi96es, Bahia e Pernambuco. 

Os vicentinos seguiram para o planalto. Galgaram a 

serra do mar e se estabeleceram. Al6m das terras f6rteis e do 

clima temperado mais ao gosto do europeu, concentravam-se ali 

numerosas tribos ind工genas que apresentavam aos colonos um 
~ 

farto abastecedor de mao-de-obra. Produziam mandioca, milho, 

hortali94s; criavam galinhas, patos e porcos. Transposta a 

Serra dd Mar, por um caminho de ha muito utilizado pelos 

indios, o "Caminho do Mar", a coloniza9ao se deteve na altura 

de Sao Paulo. Mas a dificuldade de transporte pela serrania 

impedia-qs de produzir, em alta escala, g6neros de interesse 

para o. com6rcio europeu, problema que s6 foi definitivamente 
' 

13 Ibid. 
14 Ibid. 
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resolvido no s6culo XIX com as ferrovias. Isolada, por isso, 

dos centros mais pr6speros da colonia e da metr6pole, a 

autoridade colonial quase nao se fazia valer sobre os 

vicentinos. A falta de contatos - havia anos em que apenas um 

navio vindo de Portugal chegava at6 os porto da capitania ー  
alimentava a autonomia de que gozavam. Relaxayam-s' os liames 

pr6prios da condi9ao de s丘ditos, sem que os contestassem 
frontalmente. A interven9胤o da Metr6pole encontrava a 

resist6ncia dos colonos, ou pela nao-obedi6ncia, ou por 

reclama96es dirigidas a quem desconhecia "das coisas do 
BrasH , （・  ・  ， ) nao tomou bem o ser da terra ainda" 
(RECLAMA9oES apud MENDES Jr., 1983 ,p. 161) 15. 

A intromissao da Coroa nos resgates de i ndios 

provocou protestos entre os vicentinos. Esses, al6m de usar o 
indigena como m喜o-de-obra, vendiam-no, principalmente no Rio 

de Janeiro; tratava-se de uma mercadoria que se auto- 

transportava pela Serra do Mar ou era embarcada pelo. rio 
Paraiba. 

O tr瓦fico de escravos africanos desenvolveu-se 

quando se expandiu a lavoura a9ucareira no nordeste, na 

segunda metade do s6culo. XVI; mas a passagem do Brasil para 

o dominio espanhol, em 1580, implicou na invasao holandesa 

dos centros africanos fornecedores de escrRvo只．  R 
perna皿bucanos, fornecedores de a9丘car, nas primeiras d6cadas 
do s6culo XVII. Os bandeirantes trataram de substituir o 
escravo 	africano pelo 	indigena no restante 	da 直  rea 
a9ucareira. J瓦  em 1592, levantara-se a popula9ao de Sao Paulo 
contra uma provis.o que mandava entregar as aldeias indigenas 

aos jesuitas. A companhia, por6m, tinha sua sede na Espanha, 

exercendo poder e influ6ncia sobre o Estado. Felipe III 
promulgou, em 1609, uma lei declarando livres todos os 工  ndios 
do Brasil. Essa lei, inspirada pelos jesu工 tas, levantou uma 

tal celeuma em toda a Col6nia e protestos tais que o rei se 

viu obrigado a revog五-la em 1611. Por uma nova carta r6gia, 

tornou a permitir os cativeiros nas chamadas guerras justas, 

limitando, contudo, a dez anos a escraviza9五o delas 

15 Ibii., p. 161 

de escravos, e 
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libera1iza95o do resgate indigena. 

distirguir uma guerra ''injusta'' de 

consicerava-se justa a guerra cont1 

uerra "injusta" de uma "justa". Tamb6m 

queridm abandonar seu meio natural e a vida tribal para 

aldearem-se (MENDES Jr. , 1983, p. 162). 

ノ  A falta de mulher branca produziu larga mesti9agem 

e alterou a cultura colonial da regiao. O caso de Joao 

Ramalho foi o mais conhecido por6m nao o 丘  nico de quem 

N6bre'a reclamava: andar nu, proliferar bastardos e adotar o 

modo de vida indigena. Esse processo teve repercuss6es sobre 

a pr6pria linguagem: 

a 万ngua da metr6pole foi 
abandonada e trocada pela lfngua geral,o 
t upi.Esta predominou por muito tempo;deu ao 
vi centino os termos Para seus aPeiidos Para a 
denomina9窟o dos acidentes topogr ficos pelos 
quais Passavam e Permaneceu como Hngua 
predominante at6 o たnal do s6culo XVIII. 

(MENDES Jr., 1983, p. 162). 

・ Os paulistas falavam, entao, um portugu6s cheio de 

corruptelas, pelo contato com o Tupi e pelo desleixo com que 

o empregavam. Levavam uma vida pobre, isolada, sem contatos 

com a Metr6pole; vida de "descer" i ndios e burlar as 

deteriina93es r6gias. Para tanto, n.o necessitavam de muita 

cultura e conhecimentos. O vicentino mostrou-se avesso a s 

escolas, liyros "coisas de padres" que nao serviam para a 

busca de i ndios, ouro e pedras preciosas, o com6rcio que 

efetivamente os retirava da mis6ria. 

' A presen9a do paulista foi constante no servi9o 

colonial mais perigoso. Na Bahia, por exemplo, houve um 

enorme levante dos i ndios Janduis e Paiacus durante as 

6ltimas d6cadas do s6culo. XVII, obrigando o Governo Geral a: 

solicitar a ajuda de bandeirantes 
ガcentinos los sertanistas de contratoノ． Em 
socorro aos vdqueiros baianos vieram 
experientes apresadores de indfgenas como 
Estev言o Parente, Domingos Barbosa, Br百s 
Arz言o, Domingos マorge Velho, Cardoso de 
Almeida e outl・os, emPregados na "Guez・2・a dos 

decorrente. A partir dai ocorrぐ  partir dai ocorreu, praticamente, a 

resgate indigena. Era muito dificil 

sta a guerra contra os i ndios que nao 

U 

,, 



71 

b血'bar・os''ou "Con fede l・a9ao dos CaiブI・is'’. 
(MENDES Jr, 1983, p. 150). 

Muitos paulistas n五o tornaram mais a Sao Paulo e 
preferiram a vida de grandes propriet瓦rios nas terras 

adquiridas por suas d rmas. Nas ribeiras do Rio das Velhas e 

do S航o Francisco, por exemplo, havia mais de 100 familias 

paulistas entregues さ  cria9ao de gado (MENDES JR., 1983, p. 
150). 

A interven9ao da Holanda no Atlantico, conforme j6 

referimos anteriormente, abriu um novo mercado para os 

escravos indigenas no Rio de Janeiro, Espirito Santo, Bahia e 

constituiu a primeira grande amea9a a s redu96es jesulticas. 

' A partir de 1599, dew-se a intensifica9ao das 

bandeiras. Elas designxvam, originalmente, companhias de 

milicias portuguesas, acima de 250 homens. Na Col6nia, 

designavam expedi96es de 20 a 30 at6 centenas de membros. A 

maioria consistia de auxiliares indigenas, escravos ou 

livres, usados como batedores de caminhos, coletores de 

alimenta9ao, guias, carregadores, etc. Paulistas, mesti9os e 

brancos, constituiam o n6cleo das expedi9るes. Com  o correr 

dos tempos os paulistas tornaram-se t5o habilitados nas artes 

do sertao e dos matagais quanto os amerindios j瓦  o eram, ou 

mesmo, segundo alguns contemporaneos, como as pr6irias feras. 

Percorriam o 	interior, a s vezes, durante anos a fio. 

Plantavam mandioca em clareiras das florestas e acampavam nas 

redondezas 	at6 	a 6 poca 	da 	colheita. Alimentavam-se, 

principalmente, da ca9a, pesca, frutas, ervas, ralzes e mel 

silvestre. Usavam o arco e a flecha tanto quanto mosquetes e 

outras armas de fogo e, a n.o ser pelas armas que levavam, 

punham-se de viagem com a bagagem notavelmente leve. As 

representa96es atuais dos paulistas, no s6culo XVII, pinturas 

ou esculturas, mostra-os como uma esp6cie de Pilgrim Father, 

em seu trajo, e com altas botas de montar. Na verdade, eles 

pouca coisa usaram al6m do chapelao de abas largas, barbas, 

camisas e ceroulas. Caminhavam quase' sempre descal9os, em 

fila indiana, 

dos matagais. 

ao longo das trilhas do sert五o e dos caminhos 

Sua vestimenta incluia gib6es de algodao, 
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espessamente alcochoados e que se mostravam t5o 6 teis contra 

as flechas amerindjas que em 1683 sugeriu-se fossem usados na 

guerra contra os negros de Angola, do outro lado do 

Atlantico. Os paulistas nao levavam as esposas legitimas, 

por6m, muitas vezes, faziam-se acompanhar de mulheres 

amerindias, como cozinheiras e concubinas (MENDES Jr, 1983, 

p.163). 

Por volta de 1610 os bandeirantes paulistas jA 

percorriam o sertao com o objetivo imediato de escravizar 

indios. Os primeiros assaltos 色  redu9ao de GuairE ocorreram 

por volta de 1619 a 1623, pelas bandeiras de Manoel Preto. A 

partir de 1628 tornaram-se frequentes. Manoel Preto e Antonio 

Raposo Tavares, em 1629, voltaram a atacar GuairA, numa 

bandeira de 900 mamelucos e 2.000 i ndios liderados por 69 

paulistas. Destruiram in丘meras redu96es, aprisionaram 

indigenas e destruiram a cidade castelhana de Vila Rica. 

Entre 1628 e 1631, estimam-se em 60.000 os i ndios que foram 
aprisionados 	dessas redu9うes., Seguindo 	a retirada dos 
jesuitas, 

portuguesa 
os bandeirantes 

extensas terras 
incorporaram 

antes ' tidas 

a coloniza9ao 

como da Coroa 

espanhola (oeste do ParanA, Santa Catarina, norte e noroeste 

do Rio Grande do Sul - grande parte correspondente ao Alto 

Uruguai). Sempre no encal9o dos jesuitas, Raposo Tavares e 

seus vicentinos, finalmente, foram derrotados em Mboror6. Dai 

ele dirigiu-se para os Andes, na busca de Minas de Prata 

(MENDES Jr, 1983, p. 165). 

Os vicentinos repeliam vigorosamente qualquer 

acontecimento que contrariasse suas atividades. Assim, em 

protesto contra o rompimento da uni喜o ib6rica, que imporia 
limites a suas atividades sertanistas, resolveram, nada mais 

nada menos, aclamar rei o patriarca mais respeitado pelas 

comunidades de Piratininga e Santo Andr6, Amador Bueno, em 

1641. Para n喜o sofrerem empecilhos a escravid各o indigena, os 
paulistas tamb6m decidiram a "botada fora dos Padres." Mas, 

depois de 1640, os portugueses retomaram seus mercados 

negros, antes em maos ios holandeses, perdendo sentido as 

bandeiras de apresamento. Calcula-se que entre 1614 e 1639, 
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segundo afirma96es de Francisco Dias Tano e Ant6nio Ruiz de 
Montoya, cerca de 300.000 i ndios foram escravizados (MENDES 

Jr., 1983, P. 165). Ainda durante o s6culo XVII, al6m de 

guerrearem a Confedera9胤o dos Cariris, sob o Comando de 

Domingos Jorge Velho, os paulistas destruiram o Quilombo de 

Palmares (FREITAS, 1984, p. 169). 

Expedi96es povoadoras particulares recome9aram a 

descer de Sao Vicente p'ara o litoral sul, fundando povoados 

importantes como Sao Francisco do Sul, em 1658, Desterro 

(Florian6polis) em 1675 e Laguna em 1676. Paralelamente 

desenvolveram-se expedi9うes oficiais, por iniciativa de 

autoridades lusitanas associadas a interesses britanicos, 

para controlar os mercados de couros e sebos do Prata, 

estendendo o dominio portugu6s at6 o estuario (MENDES Jr., 

1983, p. 195). 

A an百lise dos indicios narrados sobre o paulista 

nos leva a interpret6-lo como: originalmente um transgressor, 

em crise com seu lugar no sistema cl瓦ssico de representa9胤o; 

ele inverteu a semelhan9a com o rei, este 6 que, na Col6nia, 

devia parecer ao s6dito, se quisesse reinar; constituiu-se em 

novo personagem cultural ativo; desprezado pelo branco 

reinol, localizado em A rea de imediato marginal aos rumos 

mercantilistas, foi um livre e original int6rprete do pacto 

mon5rquico e suas institui95es; apreendeu a linguagem 

indigena como dominador, dentro ca mais pura l6gica do 

sistema cl瓦ssico de representa9ao: n胤o era humano, nem 

semelhante ao rei nem a Deus, de nenIium modo, o gentio e todo 

aquele indigena que se recusasse a alian9a com o branco 

portugu6s e ao seu servi9o colonial; os rebeldes, bem como os 

negros e mesti9os de sangue impuro, deveriam reduzir-se ら  
escravidAo. O mameluco paulista, mesti9o de portugu6s com 

indio, protagonizou o s6dito colonial idealizado por Pombal, 

previsto no edital de 1752 para ocupar as terras do Rio Pardo 

e Cima da Serra1" protegido face a discrimina9ao do 

colonizador branco, metropolitano ou de outras partes do 

16 ver p. ?" deste trahn1ho 
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imp6rio portugu6s, pelo alvarA de 4 de abril de 1755: 

E outro sim prohibo que os ditos 
meus vassallos casados com l ndias, ou seus 
descendentes sejam tratados com o nome de 
Caboucol os, ou outro semelhante, que possa 
sel・  injun oso . . 'O mesmo se praticar百  a 
respeito das Portuguesas， ・ que casarem com 
1 ndios, e a seos filhos e descendentes" 
(ALVARA DE 04/04/1755 apud LINDOSO)". 

O paulista n喜o se representava, nem agia como 
caboclo, embora fosse discriminado pelo branco puro. Nao se 

escondia no mato, avan9ava, bandeira ao norte e ao sul; 

fornecendo ao mais pobre mameluco, desde que fiel ao servi9o 

colonial portugu6s, o projeto de tornar-se sesmeiro, premiado 
com terra e titulo. 

Os mamelucos que nるo atingiram a condi9ao de 
sesmeiros, descidos para o sul, deixariam nas florestas do 

norte ga6cho "pequenos paulistas", posseiros, pequenos 

proprietArjos e comerciantes, livres e brutais na rela頭o com 
o pacto mon瓦rquico, face aos indigenas rebeldes, aos mesti9os 

com castelhanos e os de sangue impuro, negros e mesti9os de 

negro. Perseguiam-nos como concorrentes ao dominio das 

florestas reais, capturando-os, vendendo-os, trocando-os por 

cacha9a ou qualquer outro objeto da cultura branca 

ambicionado pelos grupos indigenas de que eram aliados, para 

obter-lhes os advers6rios prisioneiros. 

17 LINDOSO,Dirceu. Rebeli6es de pobres nas matas do tombo real (1832 ー  
1850) A UTOPIA ARMADA. Rio de janeiro, Paz e Terra, 1983, Rio de 
janeiro, Paz e Terra, 1983, Rio de janeiro, Paz e Terra, 1983, 461 p., 
p. 181. 



2.3 ffl$BIONEIROS 

A Companhia de Jesus realizou a resposta espanhola 

ao avan9o portugu6s no Prata, dois anos ap6s a funda9胤o da 
Colonia de Sacramento: retornou ao territ6rio abandonado em 

1640, fundando em 1682 os Sete Povos. 

Os missioneiros participaram ativamente no bloqueio 

de Sacramento, Nessa mesma 6 poca, desenvolvia-se a obra 

missionaria e a acultura9五o missioneira. 

Os jesuitas intervinham praticamente em toda a 

organiza9ao econ6mica. Definiram os i ndios como 'ng6nuos, 

aqueles que, sem serem infieis, n.o conheciam a verdadeira f6 

e civiliza9ao. Relacionavam-se coin eles como mestres, pais de 
fam工lia. Inicialmente, 	introduziram machados e outros 

instrumentos de ferro provocando verdadeira revolu9ao 

econ6mica (HAUBERT, 1990, p. 185). Os jesuitas deviam lev‘ー  
los a trabalhar por conta pr6pria, cultivar uma por9ao 
suficiente de terreno; havia funと ion瓦rios encarregados de 
verificar o andamento dos trabalhos nos campos. Era livre a 

decis.o sobre a forma de cultivo, se familiar ou coletiva - 

todas as familias de um mesmo cacicado se unindo para faz6-lo 

em comum. Era dever de todo o crist喜o trabalhar para ganhar 

seu pao; era dever dos jesuitas obrigar os menores a se 

adaptarem a essa rotina. 

Os instrumentos agr工colas e outras ferramentas eram 

propriedade do i ndio; os animais de carga e de transporte 

lhes eram emprestados pela comunidade, mas ele tamb6m poderia 
t谷-los individualmente. Quando os campos se situavam a margem 

dos rios, o transporte rara o lado oposto era gratuito, pelas 
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embarca93es da comunidade. Uma parte do produto era recolhida 

aos airmaz6ns comunais para subsidiar o consumo individual. 

Os campos familiares, os instrumentos agricolas, as 
colheitas, 	a casa, o mobili rio, 	os pequenos objetos 

pessoais, os animais dom6sticos, as aves e o gado pequeno, o 
eventual sal瓦rio e os produtos da ca9a e pesca, faziam parte 

do Amambae, ou propriedade dos homens. Nao se trata de 

propriedade propriamente dita: a casa, por exemplo, era 

concedida a cada chefe de familia a titulo transit6rjo e ele 

n o poderia dispor dela; inexistia a heran9a, como era 

corrente entre os guaranis pag各os, que limitavam a 
propriedade a bens pessoais. 

As trocas eram limitadas pela economia de 

subsist6ncia familiar, por um severo regulamento e por pre9os 
査xos ・  A lista de pre9os regia tamb6m as transa96es com a 

comunidade e com os comerciantes espanh6is. 

Admitidos na redu9喜o, n胤o mais do que por tr6s 
吐as, por v百rias raz6es, entre as quais a propaga9喜o de 
epidemias, viajantes e comerciantes espanh6is eram proibidos 

de residirem nas mjss3es, desde 1618, pelas ordena96es de 

Alfaro (HAUBERT, 1990, p. 218). 

No Tupamba6 (propriedade de deus), passados os 
vinte anos de isen9五o, concedidos pela Coroa Espanhola,os 

ne6fitos deveriam pagar tributo ao rei: 1) em servi o 

militar; 2) os governadores podiam ainda requisitar os i ndios 

para executar obras p丘blicas, edif工cios e fortifica96es; 3) 

mais um imposto monetArio de um peso por cabe9a. Pagavam-no 

todos os vassalos do sexo masculino entre 18 e 50 anos, 

exceto os caciques, seus primog6nitos, os sacristaos, os 

corregedores e os magistrados municipais. Assim, a primeira 

fun9ao do Tupambae era produzir para mercado, vender para as 

cidades coloniais, a fim de permitir importa96es e pagar o 

tributo ao rei; a segunda, prover as necessidades da comuna; 

e terceira, de car瓦ter social e politico, era o socorro aos 

doentes, velhos, pobres, vi vas e 6 rf各os, bem como fprnecer 
aos ne6fitos o que n議c rudessem adquirir por conta pr6pria, 
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socorrendo-os em caso de m豆s colheitas ou calamidades 

p6blicas. Criava-se assim uma converg6ncia entre doutrina 

crista (dever moral de auxiliar os necessitados) e a fun9ao 

social do cacique de preserva ao do grupo. 

A concep9ao de necessidade dos guaranis era minima, 

correspondendo, ali6s, a sua prec瓦ria no9ao de propriedade. 

Sendo baixo o nivel de vida dos guaranis, a assist6ncia 

distribuida pelo Tupamba6 estabelecia uma igualdade de fato 
entre os ne6fitos: 

os mission亘rios(, . .)e isso --era 
muito importante, tinham a oportunidade de 
demonstral・ 	genel・osidade 	e 	honrar 
inconscientemente a fun9言o tradicional -dos 
caciques (. . .)o padre ou o chefe nao podem 
se mostrar avaros' . ." (HAUBERT, 1990,p. 

O Tupamba6 funcionava da seguinte maneira: havia os 

campos comuns de legumes, trigo, algodao, yerba, etc. O 

sistema de trabalho era coletivo: todos os ne6fitos, 

inclusive as crian9as, cultivavam os campos comuns, durante 

alguns dias da semana (2 ou 3). Os caciques, magistrados 

municipais, s6 deviam uma contribui9ao simb6lica; artes3.os, 

sacristaos e enfermeiros estavam isentos do trabalho agricola 
no Tupamba6. 

A erva-mate (erva do Paraguai ou erva dos jesu工 tas) 
constituiu um dos principais artigos de exporta9ao, embora 

somente desde 1645 um decreto real permitisse as redu96es 

colher e vend6-la, Os colonos, em 1664, conseguiram limitar 

em 12.000 arrobas a quantidade comercializ瓦vel pelas miss6es ・, 
para evitar-lhes a concorr6ncia, O produto indigena (caamini) 

alcan9ava um pre9o mais elevado, porque sua erva era de 

se most1・az・  avaros 	. ,, 

207). 

folhas selecionadas e moidas 

nervuras, o que nao acontecia 

de palos ou ca百  ivir'). 

mais finas, ap6s retirarem as 

com a erva dos colonos (yerba 

No inicio, a yerba era exclusivamente um produto de 
coleta, o 

insalubres. 
que exigia expedi96es perigosas a terras 
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As explora96es nao partiam durante os meses mais 

frios do ano (o que refor9ava prescri96es reais) nem mar9o e 

maio; levavam provjs3es suficientes para a ida e a volta, 

sendo severamente regulamentadas: na medida do poss工vel 
deviam sempre viajar por terra; eram controladas em Corpus, 

no ParanE, e em San Javier, no Uruguai. Dessas localidades 

recebiam alimentos, principalmente vacas, ficando vArias 

semanas colhendo erva-mate, Chegando ao local, o trabalho era 

desenvolvido em equipes. Uns construiam galp6es ou fabricavam 

almofarizes escavando troncos de arvores. Outros cortavam 

madeira para queimar; outros coletavam as folhas. Depois de 

secarem uma noite sobre as brasas, eram crestadas, os 

peciolos separados das nervuras, moidas e armazenadas em 

sacos ao abrigo da umidade. 

Depois de intervirem sobre a natureza e a cultura 

da regi o introduzindo o gado, os jesuitas operaram sobre o 
pr6prio meio vegetal. 

''Os inconvenientes da coleta, doen9as e 
altas taxas de mortalidade, talvez a fuga, 
es timularam os jes uftas a pesquisar o 
cultivo. Mas nunca foi possfvel prescindir da 
coleta na floresta. De acordo com a 
o'ゾenta9言o do Provincial, o cura pagava pela 
el・va plantada, a metade do pre9o da erva 
coletada" (HAUBERT, 1990, p. 208). 

Os jesuitas descobriram pelo menos dois processos 
de cultivar a erva-mate: a alimenta9ao de p瓦ssaros 
aprisionados e a fric9ao da semente com areia, cinza e 

escaldamento. Calcula-se que por volta de 1730, realizaram a 

separa9ミo entre o erval e a floresta ( BRUXEL, 1987, p. 84). 

Temistocles Linhares anota a exist6ncia de ervais plantados 
em Sるo Miguel e Sao Louren9o (LINHARES, 1969, p. 47). 

A cria9喜o era exclusivamente comunal, exceto 

algumas cabe9as de gado. Cada redu9ao possuia estancias. Os 

provinciais nao estimulavam sua multiplica9胤o, temerosos de 
que os i ndios tomassem gosto pela vida selvagem e porque nるo 
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tratavam o rebanho adequadamente: 

.muitas vezes comem vitelas e 
sobretudo os bezerros(. . .)os f ndios mais 
capazes confessam que embora tenham jufzo 
para o resto,nao o tem entre as vacas".Os 
curas, que s6 podiam visitar as est言ncias 
muito distantes duas a tr6s vezes por ano, 
contratavam gual・di6es espanh6is entl・e homens 
conhecidos, de sua conたanca. . .''(HAUBERT, 
1990, ID. 209). 

Esses estabelecimentos foram os mais desenvolvidos 

do Rio da Prata. Tinham mais de um milhao de bovinos, cem mil 

cavalos, cinquenta mil mulas e vinte mil asnos, no momento da 

expulsao dos jesuitas. 

Os animais para consumo, carga e diversos usos, 

emprestados a cada familia pela comunidade ficavam num curral 

proximo a redu9ao. Depois d中  cuidadosamente contados, ficavam 

em repouso um dia inteiro. 

As estancias nao eram suficientes para reporem os 

abates, vinte a quarenta bo4s por dia em cada redu9ao. Para a 

reposi9ao das estancias as1redu96es contavam com as reservas 

de animais selvagens: os iihensos rebanhos ao sul do Uruguai, 
"vaqueria del mar", originaram-se do gado abandonado durante 

o 6 xodo de Guair6, for9ado pela amea9a dos bandeirantes 

paulistas. Todos os anos cada redu9ao enviava para lA dezenas 
de ga6chos ・  ’'Cada um com cinco cavalos pois os guaranis nad 

tomam qualquer cuidado com suas montaHas, abandonando-as 

quando elas ficavam extenuadas" (HAUBERT, 1990, p. 210). 

Essas expedi96es chegavam a retirar, anualmente, de cem a 

trezentas mil cabe9as de gado. As "vaquerias" ocorriam 

durante a esta9ao impr6pria a agricultura, de Corpus Christi 
ao Natal. 

Espanh6is e portugueses tamb6m exploravam tais 

reservas, visando a exporta9各o do couro, gordura e sebo. 

Prevendo a destruj9ao completa da "vaqueria dei mar", os 

jesuitas fizeram transportar oitenta mil animais para um 

cercado natural, escolhido por sua aparente inacessibilidade 

- a "vaqueria de los pinares" ー  com a expectativa de obterem, 
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no periodo de oito anos, 500.000 reses. Mas a reserva logo 

foi descoberta e explorada pelos portugueses. O fato 

representou uma trag6dia para as m.iss6es guaranis. Segundo o 

padre Cardiel, nessa 6 poca um grande n丘mero de guaranis 

morreram de fome pelas estradas. As estancias de Yapey6 e San 

Miguel, ent五o estabelecidas, nるo passaram de paliativos 

(HAUBERT, 1990, P. 209). 

A maioria dos i ndios dedicava-se a trabalhos 

t6cnicos, arquitetura e artesanato. Construiam barcos, 

pontes, faziam a manuten9ao das estradas, abriam fossos, 

construiam ou reparavam pedreiras, edificios p6blicos e 

religiosos, etc. 

O artesanato tamb6m era comunal, sob a dire9ao dos 

jesuitas nas oficinas dos col6gios, cada profiss胤o organizada 

em corpora9ao. Durante a 6 poca de cultivo, os artes置os 

trabalhavam uma semana na oficina e duas semanas no campo. 

Nミo recebiam pagamento algum, mas ganhavam ra95es 

suplementares. 

As realiza96es acima sumariadas mostram que os 

indigenas realizaram a redu9胤o com esta ou aquela 

resist6ncia. Mas este fen6meno n5o se deveu exciusivamente a 

identidade possivel entre a cultura guarani e missioneira, 

mas a um compromisso politico, assumido pelh Companhia de 

Jesus e a Monarquia espanhola, de que os i ndios reduzidos n三o 

seriam escravizados ou submetidos a "encomie-ida". Toda vez 

que houve a amea9a de uma presen9a espanhola direta na 
Miss胤o, ou sinal de um processo que pudesse levar a algo 

semelhante a "encomienda", os missioneiros reagiram. 

A primeira rea9喜o 

frontal a admitir corregedores 

caracterizou-se pela recusa 

espanh6is. 

em l627, o Cacique princ加ai da 
Redu9ao de Conceicao e outros indfgenas de 
aestaque aecIararam nao aceユ乙ar outros. iuユzes 
ou aaministraaores airetos 9Up nao rossem os 
jesuftas. Deixavam entretantp,claro, "que 
era voluntariamente e com bpa f6 que eles 
tinham jurado vassalagem ao Rei de Espanha e 
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意青 d2cia ao Governador 	・ ’ ( ARMANI'apud 

Ocorreu uma contesta9ao missioneira ao poder dos 

jesuitas, nas redu93es do Paraguai, segundo relato da Carta 

Anua de 1661. As necessidades dos ndcleos de espanh6is da 

Area do Prata; exigiram, na 6 poca, interven96es seguidas das 

tropas guaranis contra os Guaicurus e Caichaquis. Mas a causa 

mais importante, nao foi o tributo de sangue e sim o 

econ6mico, imposto pelo Governador Valverde depois de sua 
visita a s Missさes em 1657: ele realizara o censo e propusera 

a cobran9a de um peso em dinheiro por i ndio, a partir de 

1659. Os jesuitas mostraram-se contrArios, mas os relat6rios 

com a recomenda95o do Governador seguiram para Madrid. 

Enquanto a medida provocava "murm丘rios" nas Miss6es, o 

Conselho das tndias expedia uma C6dula Real determinando, 

para 1661, a cobran9a imediata do tributo. 

As redu96es de Itapu5 e Corpus Christi eram as mais 

populosas. O n6mero de i ndios pagantes na primeira, para uma 

popula .o de 2.292 indigenas, foi calculado em 476 

tribut瓦rjos, na segunda, de 1331, 334 tributArios. 

' Uma junta de caciques reuniu-se em ItapuA para 

discutir a quest胤o. Como nos tempos iniciais da redu9ao eles 

se perguntavam se os padres nao estavam preparando sua 

entrega aos espanh6is. Alguns afirmavam, evidenciada a 

desconfian9a, que a Companhia de Jesus era espanhola, e os 

mais revoltados denominaram os i ndios que obedeciam aos 

jesuitas de "servos dos espanh6is". 

A contesta9気o j言  existente agravou-se em S.o 

Carlos, com o retorno de um capitao i ndio, Pedro Mbaiugaュ_ 

filho do cacique principal da Miss五o, Belis瓦rio. Pedro 

chefiara o grupo que se dirigira ao porto de Buenos Aires. 

Segundo a narra9ao do Provincial, os i ndios recebidos pelo 

governador D. Pedro Baigorri Ruiz e chamados por ele de 

"Capitaes Espanh6is" voltaram com "fausto e ostenta9ao, 

18 KERN, Amno. Miss6es: uma utopia polftica. Porto Alegre, Mercado 
Aberto, 1()82, 275 p., p.48 
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atrevidos, ao som de tambores e o comandante com duas filas 

de arcabuzeiros . frente" ( CARTA ANUA DAS REDUC6ES DE 1661 
apud KERN)19. 

・ O Padre Miguel Gomez, cura da Missao, disse-lhe que 

a vara de comando o estava deixando orguihoso, ao que Pedro 

devolveu-a, Junto com outras autoridades ind工genas da 
Redu95o, entrou na Igreja e fez todos os i ndios presentes 
abandon瓦-la, sendo obedecido. Consta que foi dif cil faz6-los 

retornar a Igreja e convencer as autoridades a retomarem suas 

varas. Os indigenas, portanto, seguiram a lideran9a cacical. 

" Pedro Mbaiuga realizava reunthes em sua casa, 

hospedava pessoas de passagem pela Redu9胤o, mantinha 

correspond6ncia com os ausentes e demonstrava crescente 

autoridade e lideran9a. Chamava de "tontos" aos l ndios mais 

velhos que se mantinham obedientes aos jesuitas. Afirmava 

esse, j6 representante de uma segunda gera9ao, herdeira, que 

os padres deveriam restringir-se ao espiritual: 

'I 	 Nosotros somos los Capitanes dei 
Gobierno temporal dei Pueblo ~ q p0l・ esso nos 
hizo ei Rey Capitanes y nos lo erzcergo ．  ア lo 
~q ei Padre.huviere menester, nosotros, sino 
estuviere bien, y fuere para bien n~ro 
PuebIo, lo mandal・emos hazei・ y lo ~g no, 刀さフ．  

( CARTA ANUA apud KERN, Ibid., p. 66)乙". 

O movimento atingiu outras Miss6es contestando a 
autoridade 	dos jesuitas. A reivindica9Ao pol壬 tica 

intensificou-se em reivindica95o de liberdade. 

Pedro Mbaiuga pretenderia tomar o governo temporal 

de todas as redu96es. Duas das Miss6es do rio ParanA e tr6s 

do Uruguai foram influenciadas. O Superior das Miss6es 

convocou uma junta com os principais caciques e autoridades 

das Redu95es do rio Parana, para a qual foram mandados sete 

jesuItas a conciliar a rebeldia. O movimento persistiu e seu 

l der nるo cedeu. Ele provocara' uma ruptura considerEvel, 

segundo a narra9胤o oficial: contestava o julgamento e as 

19 Ibid., p. 66. 
20 Ibid. 
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puni9うes que o cura local determinava, livrando indlgenas de 

penas j decididas, acompanhado pelo Cabildo e o povo da 

Redu9Ao; distribuia justi9a e punia "sem que ningu6m tivesse 

coragem de avisar o Cura"; conclamava o povo pelo tambor, 

desde sua casa, distribuindo tarefas, "como um verdadeiro 

chefe" substituindo o jesuita e o Cabildo nos seus pap6is 

politicos; seguido pelas autoridades, nるo mais comparecia A s 
festas; s6 comparecia diante do cura, se expressamente 

convocado e sempre acompanhado pelo Cabildo e caciques. 

Questionado sobre a concessao de liberdade aos j julgados, 

respondeu ao padre: "porque quis". 

、  Os jesuitas primeiramente tentaram a concilia9ao, 

mas o "capitanejo", assim consta a express五o depreciativa, e 
os enviados da Redu9ao de Corpus continuaram afirmando suas 

reivindica96es. Depois, desterraram os indigenas "mais 

salientes e desavergonhados" para outras redu96es, sem 

rea96es populares. Mas o Cabildo continuou a tomar atitudes 

aut6nomas, seguido pela maioria e nao entregou a lista dos 

novos Cabildantes ao Cura. "Outros padres chegaram y gente 

com armas secretas", dois padres falaram com cada Cabildante 

e prenderam a todos. Dias ap6s outros seguidores foram presos 

e em seguida abateu-se uma peste sobre a Miss五o, "parecendo 
castigo divino" (KERN, 1982,p. 68). 

Mudou-se o Cura em Sao Carlos, e quando o novo 
mission言rio tentou "poner en concierto algunas cosas dei 

pueblo", Pedro Mbaiuga instruiu um "capitanejo" e outro 

alcaide para que "liberassem a guarda das estancias e 

currais, como um ato de contesta9ao ao padre". Mas o novo 

Corregedor, tio do rebelado, avisou o Cura. Junto com alguns 

dos seguidores, Pedro foi preso . Antes de ser enviado para a 

Redu9ao de Itapu6, foi a9oitado pelos caciques, que entるo 
declaram t6-lo seguido por temor e amea9a. Ao encontrar-se 
com um antigo capit五o da Redu9胤o de Sao Carlos, Francisco 

Cye, Pedro criticou-lhe a liberdade, pois fora o instigador 

da rebeliるo. Ao que o outro respondeu: "Yo, hermano, lo hazia 
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por amor de nr6s vassalos y por librallos de ~ q syrviessen a 
los espa五oles" (CARTA ANUA DE 1661 apud KERN)21 . 

Segundo KERN (1982, p. 70), o registro da rebeliao 
revela: 1) a reivindica9航o principal dos indigenas, perante a 
Companhia de Jesus, isto 6 , a aceita頭o da vida em redu9ao e 
do poder jesuitico dava-se em troca da promessa mantida pelo 
monarca e pela legisla9るo hispanica de que os indigenas, 
"s6ditos volunt言rios do Rei", escapariam da escravid各o e do 
servi9o dos encomendeiros; 2) a aplica9ao do c6digo penal foi 

possivel pelo apoio de outros indigenas que apesar do 

problema continuaram leais ao sistema reducjonal implantado; 

3) a transforma9ao da lideran9a dos jesuitas de "carismAtica" 

em "legal"; 4) a autoridade baseada no Cristianismo "n o 

poderia ser considerada um corpo estranho passivel de ser 

extirpado" e que a organiza頭o mjssionejra "s6 poderia agora 
ser abalada com profundidade, por alguma decis気o vinda da 
c6pula da hierarquia hispanica, ou por uma guerra contra o 
im?er ia1ismo portugu6s. 

"Os missioneiros, identificados com o Imp6rio 
Espanhol, tornaram-se inimigos os mais ferozes dos guaranis 
pag3os e de sua liberdade: em 1660, estando o 
governador Sarmiento cercado por guaranお  revoltados, os 
jesuftas enviaram imediatamente seus ne6賀tos para matar os 
traidores" (KERN, 1982,p. 186) Lutaram com Charruas e 

Minuanos em guerra quase permanente. Mantiveram fr5geis 

acordos com eles a fim de nao sofrerem baixas muito pesadas 

em suas fileiras e alimentar brechas nas alian9as portuguesas 

com aqueles indigenas. Forneceram as principais for9as de 

combate contra Sacramento. Foram, em suma, vassalos jurados e 

armados de Ei Rei Nosso Senhor espanhol, desde o primeiro 
quarto do 

(1750). 
s6culo XVII at6 a primeira metade do s6culo XVIII 

豆  muito frequente encontrarmos referencias dos 

missionarios ao comportamento dos guaranis reduzidos tais 

21 Ibid., p.R9 



como: 

'’ ・・  ・ semプam apenas o necessむ加 para 
影g讐f meダes; （・ 、  ・  ・）  encontram-se poucas 
三am子只予S （・・ ． ・ j a 一  quem o produto de seu 
ゲavafno Pe讐ite alimentar-se e vestir-se 
只ece警emen re （・  、 ・・ l sem a interven9ao dos 
!esui tas' （・  ：，・ ’; os~ animais de carga e de 
Lransp叩甲  In es . sao emprestados pela 
coでuni9aaジ  mas nada,exceto sua neglig6ncia 
o 、 ユmpe a e 琴  Possuユr . um  sづ  pai二a si:dizem （・ 
・ノ  que L oaa a noite os deixa atrelado e 
protela sua alimentacao .aleダanrM hメ，hロメ，r,h 
." ( HAUBERT, 1990, p.201/202.), 

Os corregedores tamb6m recebiam refer6ncias 
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negativas: por exemplo, que deviain ser vigiados, do contr言rio 
puniam por vingan9a ou para violentar as mulheres (HAUBERT, 
1991, p. 229). 

Os pr6prios jesuitas interpretavam esses 

comportamentos resistentes, reconhecendo a confus議o ainda 
presente identidade missionejra: ". . 	Deus nos fez 
prmnc加es sobre toda esta terra,sobre homens transtornados e 

dilacerados. . ." (LUPERCIO, apud HAUBERT) 22. 

A an瓦lise dos 

missioneiros, revela que: 
relatos reunidos sobre os 

a identidade Guarani seria substituIda pela Missioneira 
atrav6s da neutraliza車o da encomienda, da escravidao, pela 
introdu9るo do Tupamba6 e seu funcionamento eficiente sob 
dire9三o dos curas e caciques, 

a luta contra a encomienda e escravid胤o era aspira9喜o 
unanime, coletiva dos guaranis, refor9ando a rela9各o com o 
cacique, o que zelava pela economia de reprodu9ao do grupo, 

resolvia litigios e liderava a tribo em tempo de guerra23 ; 

a separa頭o da fun9胤o xamanical a destitui9ao do paj6 e 
sua substitui9ao pelo cura constituiu uma elabora9各o no 
dominio simb6lico sob a dire9Ao dos caciques; positivou-se 

22 一HAUB月叩・野磐・ lnd恕ハ e三ヴultas no empo das miss6es・ S喜o Paul。・
じompannia cias Letras, 1りりu, .iよJ p・ ， p・乙乙P ・  

23 Ver p.3 e 4 deste trabalho. 
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mediante a efici6ncia de recursos demonstrada pelos novos 
xam五s, ao introduzirem, por exemplo, o uso do machado, bem 
como de outros instrumentos de ferro 24; projetou-se na 

sintese do objetivo colonial jesuitico, com o coletivismo 

t pico da comunidade sagrada guarani; processando-se atrav6s 

de resist6ncias culturais, religiosas, cotidianas e 
politicas; 

o objetivo colonial jesuitico, transformar os ing6nuos 

em cristaos, s6djtos da realeza, foi um sentido de 
reinterpreta9奉o do espa9o popular monArquico, presente na 
legjsla9ao ib6rica: a terra comunal, o tupamba6. 

、 Os Guarani orientados pelo objetivo de defesa, 

contra a amea9a da escravidao e da encomienda, 

reinterpretaram sua comunidade sagrada sob a dire9るo dos 
novos xa皿各s: intensificaram a viv6ncia comunit瓦ria mas 
perderam a dan9a tribal sagrada, que funcionava como 

primitiva assembl6ia; persistiu o coletivo, por6m marcado 

pela invers.o da sua palavra em obedi6ncia crist; 

a resist6ncia: religiosa, dos paj6s e "jerokiharas" 
seguida pela mis6ria, refor9ava a persist6ncia dos 

missioneiros; cultural (pregui9a, passividade, falta de 

iniciativa pessoal), no a mbito do empreendimento individual e 

familiar, o amamba6, compensava-se pela adesao em coletivo, 

ao Tupamba6. Nele convergjra.m curas, caciques e comunidade, 

desenvolvendo o espa9o comunal de modo alternativo a 

aristocracia e a administra9置o colonial ユ  eiga ib6rica. Na 
alian9a com os caciques, liberou-se A transforma頭o in6dita, 
revolucion6ria, do Tupamba6, protegendo-se da interpreta頭o 
escravista e "encomiendera", defendida pelos colonos brancos 

e mamelucos em contradi9.o com a coloniza9ao leiga, que 

operou no sentido de retrair at6 liquidar a propriedade do 

"comum", segundo o modelo europeu de acumula ao primitiva e 
destrui9喜o da comunidade; 

24 Ibi,・ ,p・ 71 
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・ o Cabildo, a institui9ao do municipalismo entre os 

guaranis convergia com o exercicio do cacicado primitivo, em 

que era fundamental ao chefe ouvir o conselho de outros 

chefes das grandes familias. Como vimos, o conselho assumiu a 

forma de colegiado aristocraticamente eleito e instituido. 

Assim a palavra da primitiva assembl6ia guarani morreu na 

massa missioneira, tornando-se propriedade em primeiro lugar 

do cura, do cacique, do cabildo e das congrega96es. 

A revolta liderada por Pedro Mbaiug瓦  comporta 
v6rios significados: 

a) o "capitanejo" pertencia a uma gera Lo herdeira 

colhendo e usufruindo o principal efeito do pacto reducional; 

como outros caciques, al6m de s6dito espanhol era pessoa 

grada, conquistara esse alto grau de semelhan9a ao rei pelo 

servi9o colonial militar; embora ao final, ele e outros 

revoltosos nao tenham desencadeado um comportamento ativo da 
massa missioneira, junto com outros caciques usou sua 

legitimidade e palavra, como autoridades que se dirigiam a 

outras, superiores, interpelando-as, primeiro ocupando 

competentemente todas as formas de representa9ao admitidas 

pelo pacto mon5rquico e depois contestando-as; 

b) a contesta9ao implicava uma recupera9ao do poder para 

o cacique, representando-se ele pr6prio, al6m de detentor de 

direitos imemoriais, o deposit瓦rio do pacto com a Coroa, 

associando o paternalismo do primitivo cacicado ao sistema de 

lugares dos seres demarcado pelo sistema simb6lico cl五ssico. 
Isto 6 , a massa missioreira continuou dentro do restrito 

espa9o popular admitido n4 monarquia colonial e o cabildo foi 

minimizado (conclamava o povo pelo tambor, passou a ignorar 
n胤o s6 a autoridade do jesuita como a do Cabildo para tomar 

decis6es, desafiava o cura pessoalmente - " porque quis"); 

c) foi a resist6ncia de uma nova gera9ao de 

missioneiros, como outras que se processaram no conjunto da 
domina9るo colonial, aos tributos materiais e de sangue 

exigidos em troca da terra comunal; 
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d) os jesuitas realizavam a repressao, com autonomia, 

por disporem de recursos originais e pr6prios para tanto, 

talvez tao violentos ou ainda mais traum五ticos do que a 
repressao armada. Referimoーnos a simultaneidade das seguintes 

informa96es no relato de Amno Kern: "outros padres chegaram v 
gente con armas secretas", dois padres falaIram com cada 

cabildante e prenderam a todos; dias ap6s outros seguidores 

foram presos e abateu-se uma peste sobre a missao (KERN, 

1982, p. 68); interessa ressaltar que a presen9a espanhola 
nas miss6es era mmn血a e rigidamente controlada; 

e) quebrada a resist6ncia 

recuperaram a palavra somente 

circunstancias previstas pela lei; 

coletiva, os missioneiros 

nos lugares, modos e 

f) a apatia e diverg6ncia da massa de s6ditos do pacto 
mon瓦rquico-colonial advinha da perda de sua primitiva 

assembl6ia e da restri ao do seu lugar marcado entre os 

seres: um "grau de semelhan9a ao rei" de onde, ap6s ou al6m 

da obedi6ncia correspondente, s6 se podia sair por um servi9o 

cujo risco era a vida. Do ponto de vista missioneiro, 

agregava-se ainda o fator de repressao de uma identidade 

recentemente renunciada: urn homem de mais de 20 anos, no 

inicio do processo reducional, em 1636, em 1659, 6 poca da 

rebeliao, teria mais de 40 anos, tendo vivido, portanto, todo 

o impacto da ren6ncia cultural a cjan9a sagrada. 

Emfim, admitimos que o missioneiro, pelo menos seus 

dirigentes indigenas, tinha consci6ncia, de que sua atividade 

no Tupamba6 equivalia a um trabalho extra, al6m daquele que 

se destinava ao tributo, para cobrir o lucro de v瓦rios 
agentes coloniais incorporado ao produto importado. Assim, 

interpretamos a pregui9a denunciada pelos curas e a irrup9ao 

de outros comportamentos selvagens, para novas gera96es de 

missioneiros, como resist6ncia a explora9ao colonial, ao 

-trabalho compuls6rio, ao branco-espanhol. 

A ' missao protagonizou uma contradi9ao de car巨ter 
social na ruptura da comunidade guarani, presente no pacto 
mon瓦rquico ocidental e colonial: espa9o comunal X apropria9るo 



89 

privada 	aristocr瓦tica 
escravidao). 

(sesmaria, data, encomienda, 

O i ndio missioneiro, por outro lado, absorveu a 
l6gica estamental cl瓦ssica: distingulu-se do selvagem e 

assemelhou-se ao deus ocidental, como cristao, e ao rei, como 

s6dito privilegiado, reduzido, n五o encomendado, sendo inimigo 
do irredutivel. 

2.4 I耐GENAB JRREDUT瓶Is 

Charruas, Minoanes, Casteros, laros e Boanes eram 

tribos equestres n6mades e sempre resistiram 色  redu9.o 
missionEria; laros s五o os mesmos Charruas e Boanes, Minoanes 
ou Minuanos, conforme denomina9嵩o portuguesa. Caadores e 

coletores habitavam os campos do Rio Grande Sul, do Uruguai, 

parte da Argentina, na faixa de terra entre o rio Uruguai e o 
mar, a antiga Banda Oriental. 

Os Charrua e Minuano passaram da ca9a de esp6cies 

nativas a p6, a ginetes ca9adores de gado al9ado quando os 

rebanhos equino e bovino se desenvolveram na regi.o. 

Os homens praticavam a ca9a de mamiferos com arcos; 

avestruzes com boleadeiras, e mais tarde o gado, em pequenos 

grupos. As mulheres cuidavam dos animais, de fazer, montar, 

desmontar a casa e de todos os afazeres dom6sticos ー  "uma 
triste criada do marido't (BECKER, 1982, p.153 e p. 93). 

A coleta de vegetais era rara entre os Charruas. 
Os Minuano, ao contr言rio, exploraram largamente outros 
recursos naturais: aprenderam a faz6-lo corn os Guaranis, 
especialmente o cultivo da mandioca. Nisso reside a principal 

diferen9a entre os dois grupos (BECKER, 1982, p. 97). 
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Posterjormente tornaram-se incipientes criadores. Ambos 

emigravam em busca de alimenta頭o nas costas na 6 poca em que 
o peixe subia o rio da Prata vindos do mar e lagunas 
litoraneas. 

A competi9各o entre espanh6is e portugueses permitiu 

aos indigenas benef cios na coloca尋o de seus produtos. 

Alguns se dedicavam a criar o gado que se reproduzia em seu 

territ6rio, criavam 6 guas e cavalos para o trabalho com o 

BECKER) 25. Quando estavam em paz com os missioneiros trocavam 

cavalos por tabaco e erva do Paraguai. Reagindo a 

interfer6ncia em seu territ6rio, atacavam as estancias, 

especialmente as missioneiras, Yapeju, La Cruz, Sao Bonja e 

Concepcion, em busca de cavalos, gado, erva-mate e tabaco. 

O gado formou uma reserva, expandindo-se em dire9五o 
ao este, desde S議o Gabriel at6 as planicies do departamento 

de Rocha no Uruguai e o rio Jaguar5o. Esse rebanho "cimarr6n" 

(chimarrao) sera explorado e a regi o ocupada por "faeneros" 

e "changadores"; os primeiros autorizados pelo cabildo de 

Buenos Aires, os demais sem autoriza9Ao, seguidamente aliados 

aos Tapes Missioneiros e aos Minuanos para contrabandear gado 

com portugueses, ingleses e franceses. 

O governo de Buenos Aires e a ordem dos jesu工tas 

fizeram um acordo em 1672. 0 gado do norte do rio Negro ficou 

com as Miss6es (Estancias de S気o Borja e Yapeyu) e o do 

sudoeste com Buenos Aires. O gado restante ficou em 

territ6rio neutro, entre os rios Yi e Negro: foi disputado 

por Missioneiros, povoadores de Montevideo e portugueses de 
Viam気o e Rio Pardo. 

Franciscanos, Dominicanos e MercedArios, al6m dos 

jesuitas, estabeleceram miss5es: procuraram reduzir os 

Charruas, no sul da Banda Oriental, a partir de 1626. 

25 BECKER, op.cit., 1982,p . 89 

gado ・  Provavelmente extraiaIIl couros somente das vacas 

roubadas aos espanh6is, poi.s nao se encontram refer6ncias 

sobre o abate expressamente para extrai-los (AZARA apud 

gado. Provavelmente extraiam 

roubadas aos espanh6is, poi.s 

sobre o abate expressamente 
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Quinhentos deles, com suas mulheres e filhos, trabalharam na 
fortifi9a頭o de Buenos Aires. Depois, consentiram em reduzir- 

se, desde que fossem alimentados, vestidos e escolhessem 

livremente sua 1oca1jza9ao - ilha de Vizcajno na conflu6ncia 

dos rios Negro e Uruguay. Para ali, tamb6m se dirigiram 
Minuanos: 

01 ivares 
dai surgiu a ef6mera redu9Ao de Sao Francisco de 

(1626-1628). Em 1661 os Franciscanos se 

estabeleceram neste lugar, com i ndios Guarani fugidos da 
persegui9五o paulista; em 1664 o estabelecimento foi arrasado 

pelos Charruas. As "doutrinas", ou redu93es dos Franciscanos 

com os Chana6s, agricultores, 6 que deram resultados 

povoadores no Uruguai (Santo Domingo Soriano) departamento de 

Colonia: entre 1527 e 1577, v言rios povoados leigos apareceram 
e desapareceram no territ6rio uruguaio. 

A coloniza9五o espanhola afirmou-se no confronto 

militar com os portugueses: esses, em 1680, fundaram a 

colonia do Santissimo Sacramento; a resposta militar 

espanhola concretizou-se na cidade forte de San Felipe de 

Montevideo, em 1726, enquanto Jo5o de Magalhaes instaurava o 

caminho Laguna-Sacramento, por terra. 

Os 

Construiram 

Fort i ficaram 

portugueses 

a colonia de 

a area com o 

refor9aram-se diante de Montevideo. 

Rio Grande de S議o Pedro, em 1737. 

presidio de Jesus-Maria-Jos6. Desde 

entao, desenrolaram-se, concomitantes, guerra fronteiri9a 

luso-espanhola e povoamento. 

A popula9.o indigena foi vitalmente atingida: seu 

espa9o limitado, sua sociedade transformada pela redu9ao, 

seus confrontos, antes tribais, redefinidos como selvageria 

contra civiliza ao; o gado ofereceu-lhes uma nova riqueza, 

redefjnjram suas atividades coletoras e ca9adoras: tornaram- 

se ginetes ca9adores de rebanho; predadores e ladr6es, do 

ponto de vista ocidental. 

Irredutiveis, os Charruas e Minuanos, fizeram 
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guerra continuamente aos guararijs missionejros. Segundo 
CARBALLO; 

"floュ  que se experindios de ias doctlos Padres de la驚anes que soloque estn au canhia de J sus鴛驚  
guerra declarada y a la vez que tienen
obsesi n,les hacen danos ma ndolos y
robandolo" (CARBALLO apud BECKER ) 

Missjonejrog e espanh6is revidaram com uma campanha 

de exterminio culminada pela batalha de Yi. Mas Charruas e 
Mjnuanos n乞o deixaram de atacar a obra colonial: bateram-se 

com o objetivo de destruir Montevideo desde sua funda9ao at6 

a assinatura de um tratado de paz com os espanh6js em 1732. 

Depois continuaram a "guerra fria" contra a coloniza9ao: 

impossibilitados de guerreE-la em conjunto, de dispor do 

terrjt6rjo para a cria ao, roubavam e praticavam a dissuasao. 

Seduziam os missioneiros, por exemplo, com a afirma9胤o 
radical de sua liberdade: 

''Estes f ndios recebem em suas toldoaHas 
e em todo o tel・I・eno Por' onde se estendem a 
todos os f ndios guaranis que desertam de seus 
povos e querem viver com eles,mas devem ter 
a polftica de os svisJl γ．  a ii a't73 a l/fT7。云ニニニ  
ei es’ 【 GAY 1T1Jr1 JFflRTP 	la只つ  ，、 	つna 、乙I 

O contato dos Charruas com os espanh6is foi 

inicialmente pacifico, O conflito iniciou-se quando estes 

desrespeitaram o asilo que concediam aos refugiados em seus 
toldos: 

ocuriゴda la deserci6n de un 
marinero que fug6 Para refugiarse en un camPo 
charr丘a, surgieron como inmediatas las 
complicaciones que determinaron los combates 
de San Gabriel y San Salvador '1574ノ ,y como 
deたnitiva la guerra a sangre y fuego que no 
ces6 hasta ei たn del colQfliaje" (LOPES DE 
SOUZA e THEVET apud Becker) 乙  0, 

26 Ibid., p. 203 
27 Ibid., p.203 
28 BECKER ・  Itala・ Os f ndios Charrua e Minuano na antiga Banda Oriental do 
I無タ畦二  P0セPUC ・  C9rs9 de P6s-gradua9ao em Hf§t6ria d可面E品可  
1982,314p., Dissertacao de Mestrado.n. 2(1R 
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H瓦  indicios de que a pratica do asilo a presos e 

desertores incluiu claramente os brancos, conforme j6 

mencionamos anteriormente; Jos6 Borges do Canto, que ser百  unia 
das principais figuras da conquista das Miss6es Orientais, 

vivera na campanha desde 1791 junto com Charruas e Minuanos. 

A hist6ria refere serem comuns as deser9うes: 

'’ ・  ！  ・ as P1 anas das cmIanhias de Drag3es 
est.o cheias de observa96es nesse sentIdo. 
Tentava-os a vida aventurosa das た、onteiras, 
onde dominavam os Ind加S minuanos, em cujos 
toldos 	eram 	acolhi dos 	jndjstintamente 
portugueses e espanh6is. Negros tamb6m: o 
cacique Minuano D.mguel Ayala, (, , .) 
acolhia brancos e pretos '. , .J seus 
companh話ros de guerrilha" (PORTO apud 
BECKER ）乙コ．  

Os espanh6is suspendiam temporariamente as 

hostilidades com os i ndios por raz6es de ordem militar e 

econ6mica, por exemplo: o di rio de campanha de Don Francisco 
Bruno de Zavala durante o Periodo Hispanico testemunha que o 

roubo de gado em Santo Domingo Soriano e Yapeyu era obra de 

Charruas aliados a outros povos, inclusive espanh6is; as 

campanhas de Don Francisco de Vera Mujica destinaram-se a 

combater o com6rcio de abigeato entre ' os Charruas e os 

moradores de Santa F6 (BECKER, 1982, P. 201). 

Na segunda metade do s6culo XVIII, a atividade de 

saque tomou corpo, tanto pela impossibilidade da guerra total 

como pela instiga9ao portuguesa. Em 1797 criara-se o corpo de 

"blandengues", esp6cie de guarda rural, para reprimi-la e 

especialmente o procedimento de colonos de Santa F6: "gente 

de rango y cargo, que （・  ・  ． )les cmPraban el producto de 
sus ユn cursユones (. ・） por campos de Corrientes,Misiones, 

Entrq RIOs y la Banda Oriental''(BECKER, 1982,p. 211). 

Vender sua for9a de trabalho aos brancos em troca 

de bens e fazer cativos em outros grupos, Chana6s e Guaranis, 

para vend6-los eram pr瓦ticas comuns a Charruas e Minuanos. 

mas havia diferen9as entre os dois grupos. Os Minuanos 

entraram mais tarde na hist6ria dos conquistadores, se 

29 Ibid. , p. 183. 
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distribuiam por v五rias regi3es do Uruguai aproximando-se mais 

dos portugueses. Embora explorados por eles, eram mais 

agressivos com os espanh6is e Guaranis. Aproveitavam-se das 

redu96es que visitavam constantemente, tanto que comunicavam- 

se com os espanh6is em Guarani. Segundo Azara, os "Minuanos 

teHam entrado com um contingente para a forrna9ao do povo de 

Sao Borja" (BECKER, 1982, p. 204). 

A inicia9ao da amizade entre portugueses e Minuanos 

correspondeu ao periodo expansionista de Laguna e foi 

insistentemente preconizada por Francisco Brito Peixoto 

(BECKER, 1982., p. 163). Em 1723 realizou alian9a cojn 08 

principais chefes minuanos, aos quais conferiu postos: a 

D.Agostinho, o de cabo-mor de todos os toldos, a D.Nicolau 

Manoel e Casildo o de capit置es. Declaravam defender a todos 

os portugueses e a Col6nia dos assaltos de qualquer inimigo. 

Os Minuanos da lagoa Mirim, tamb6m mantiveram boas 

rela96es com Crist6vao Pereira por causa das vacarias 

injcjajs da Colonia de Sacramento (BECKER, 1982, p. 101); at6 

metade do s6culo XVIII proviam de gado os portugueses' Quando 

da entrada de J0a0 de Magalh瓦es em 1726, aproximaram-se de 

Rio Grande e terminaram estabelecendo-se sobre os rios 

Cacequl, Vacacal e Ibiculguassu, deixando seu territ6rio 

original aos espanh6is. 

Depois de 1730 aparecem aliados aos Charruas 

(BECKER, 1982, p. 163). 

Em setembro de 1749, encontrava-se no Rio Grande do 

Sul com o cacique Tac丘  e 80 familias' minuanas, ocasiao em que 

eram mantidos pelo oficial da Guarda do Chui (BECKER, 1982, 

p. 183). 

Minuanos e Charruas aliaram-se com os Guarahis, 

quando eles rejeitaram a tutela missionaria e se insurgiram 

contra o Tratado de Madrid. 
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Aur6lio Porto prop6e que o primeiro ga丘cho foi D. 

Miguel de Carai, tamb6m nomeado como D. Miguel Ayala Garay. 
Ele seria: 

''ponto de transi9ao entre a barb'rie 
minuana e a clviliza9ao nascente do branco, 
em terras do RGS. 	Quando os pr力nel ros 
pOI・tugueses Palmilharam o litol・ai, Para da 
Laguna 一  alcan9ar a colonia de Sacramento, 
rec6m fundada no Prata'1680,, em um dos 
afluentes do Cebollaty, conhecido por Zapata 
ou Ayala,. . .encontraram estabelecido um 
paraguaio de orIgem espanhola desse nome e 
apelido, D.Miguel Ayala,mais conhecido por 
Velho Zapata.Era nlho desse Velho Zapata e 
de uma minuano, D. Miguel Ayala, ou Don 
Miguel de Caral, dltimo rei dos !tfinuarios, 
I・e forido tmnb6m Por Saldanha, Alveai・ ， Azal・a y 
outros demarcadores (. . .) E sob a sua 
domina9 ao que se processa, entre os Minuanos 
o acolhimento hospitaleiro que dispensavam 
aos brancos e prestos,quer espanh6is,quer 
portugueses, seus companheiros de guerrilhas 
com os outros f ndios" (BECKER, 1982, p.183). 

A anAlise dos relatos reunidos sobre Charruas e 

Minuanos, revela que: 

1) redefiniram-se de ca9adores e coletores em ginetes 

especializados na prea9ao do gado selvagem, acompanhando a 

muta9気o do eco-sistema pela introdu9ao do rebanho; tornaram- 

se criadores primitivos, isto 6 , n.o se organizavam em 

estancias; disputavam territ6rio, negociavam e conviviam com 

os colonizadores mas dentro de uma estrat6gia de limite e 

dissuas喜o do avan9o colonial e tinham como norma a 

incorpora9各o do outro a sua comunidade, independente de etnia 

ou cultura origin6ria; 

2) seriam riscados do mapa a menos que se inscrevessem 

no acordo entre o governo de Buenos Aires e os jesuitas em 

1672; mas resistiram, n胤o aceitaram a redu9,o, Deus, rei, o 

cristianismo e o aldeamento como modos exclusivos de vida e 

organiza9ao; lutaram pela defesa de um territ6rio livre de 

todas as formas: da guerra aberta ら  guerrilha, a sabotagem, a 

alian9as estrat6gicas; 
、  



alternativa 	de resist6nc - a 	Para ae resistencia para os setores populares 
coloniais: defenderem os espa9os 

tentativa de aProPria9喜o Privada 
negarem-se aO tributo de sanぜue 

defenderem os espa9os comunitArios contra a 

de apropria9喜o privada pelas pessoas gradas; 

ao tributo de sangue incondicional; fugirem A 
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3) a comunidade tlinuana e Charrua irredut工vel com suas 
prAticas de asilo e sistema de representa .o primitivos, em 

contato com a coloniza9ao, constituiu uma imagem de si mesmo 

como um "outro", nao-colonial, nao s6 para os missioneiros 

como para os colonos em geral - estes constrangidos a 

obedi6ncia, a tributos materiais e de sangue em troca de um 

lugar na pr6pria ordem dos seres, e na ordem social, plebe ou 

pessoa grada; constituiram, enquanto mundo nao colonial, uma 

escravidao, colocarem limites A viol6ncia escravista e 

formarem pec6lio no territ6rio de dominio indigena. 

2.5皿 3NTE3 INTERPREIATIVA 

Entre nossas primeiras an瓦lises sobre a identidade 
de indigenas e de setores populares face ao pacto mon6rquico- 

colonial, na ocupa9胤o do Rio Grande do Sul, selecionamos as 
seguintes. 

1。) Di sporas indigenas em diferentes momentos, espa9os 

e formas de crise cultural, isto 6 , de desestrutura頭o 
identit瓦ria, de sua auto-imagem, de destribaliza9 o, de 

apreensao de linguagem ocidental, exilaram-se nas florestas' 

Ali permaneceriam n6ufragos, novos cristais culturais, 

marcados pelo trauma colonial associado a qualquer 
institui9ao vinda em associa頭o com o branco, poderoso e 

amea9ador. O que dele viesse, constituia amea9a a ser 

rejeitada ou temida e sabotada. Assim nasceu um primeiro 

caboclo, cuja imagem de si mesmo 6 fugir da coloniza9るo e 
suas institui96es, reconhecendo apenas uma entidade, a 
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familia e seus "monges", nas florestas, desde as matas do Rio 
Negro (Paran豆 ) at6 o norte do Rio Grande do Sul, organizando- 

se em diversos surtos messianicos, ao longo do tempo, onde 

convivem com brancos colonos, de origem estrangeira, mas 

tamb6m transfugas da ordem colonial. Referimo-nos aos v言rios 
monges "Jos6 Maria", o primeiro de que temos noticia, atrav6s 

de VELOSO DA SILVEIRA (1979, P. 463). 

20 ) Os mamelucos, mesti9os de i ndios com o colonizador 

portugu6s, que n.o atingiram a condi9ao de sesmeiros, 

descidos para o sul, seriam nas florestas do norte gadcho e 
adjac6ncias, 	"pequenos 	paulistas", 	posseirog 	e/ou 
comerciantes, livres e brutais na busca da rela ao de 

privil6gio com o pacto monErquico, face aos indige.nas 

rebeldes, aos mesti9os com castelhano e aos de sangue impuro, 

negros e mesti9os com negro. Perseguiam-nos como concorrentes 

ao dominio dos espa9os comuriit6rios, principalmente das 

florestas reais, capturando-os, vendendo-os, trocando-os por 

cacha9a ou qualquer outro objeto da e.ultura branca 

ambicionado pelos grupos indigenas de que eram aliados, para 
obter-lhes os advers百rios prisioneiros. 

3") A resist6ncia cultural, religiosa e politica dos 

guaranis compensou-se pela adesao em coletivo ao Tupamba6. 

Nele convergiram curas, caciques e comunidade, interpretando 
o espa9o comunal e o s丘dito colonial de modo alternativo a 
aristocracia e a administra頭o colonial leiga, ib6rica. Perda 
nao reparada fo1i a da primitiva assembl6ia guarani- xamanica, 

onde cada individuo recebia sua palavra-alma, para o cura, o 
cabildo e a congrega9喜o, na obedi6ncia crista. O missioneiro 
protagonizou uma dupla contradi9ao de car瓦ter social na 
ruptura da comunidade guarani, presente no pr6prio pacto 
mon瓦rquico ocidental e colonial: espa9o 
privada 	aristocrAtica 	(sesmaria, 

comunal X apropria9各o 

data, encomienda, 

escravidao), palavra X obedi6ncia. Por outro lado, absorveu a 

l6gica estamental classica: distinguiu-se do selvagem e 

assemelhou-se ao Deus ocidental, como cristao, e ao rei, como 

s6dito privilegiado, reduzido, n5o encomendado, sendo inimigo 
do irredutivel. 

3 o) 

guaranis 
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・ 4 0 ) 	A comunidade 	Minuana e 	Charrua irredutivel, 

constituiu-se noutra contradi9ao: um "outro" nao 

colonial,para missioneiros como para a resist6ncia de colonos 

em geral, aos constrangimentos do pacto mon5rquico colonial. 

Mas a liberdade irredutivel, para sobreviver, transformou-se 

numa ordem militar suicida. 

50 ) Coroa e colonos brancos interpretavam diferentemente 

selvagens, indigenas aliados e mesti9os com branco, s丘ditos 

para a primeira, caboclo ou caboucolo, tipo selvagem, pouco 

confiEvel, para os demais. 

De nossas primeiras an瓦1ises construlmos a seguinte 
interpreta9胤o geral: existiam tra9os comuns entre os setores 

dominados pelo pacto colonial mon6rquico no sul: indigenas em 

di spora, indigenas irredutiveis, missioneiros, colonos e, 

tamb6m, entre esses, os pequenos paulistas, apresentavam um 

processo de trabalho comunal, baseado na coopera9ao simples. 

Os dois primeiros setores populares tinham uma tradi9ao 

comunal ou coletiva de apropria9各o da terra (o complexo casa- 

ch瓦cara-montes, guarani, e o territ6rio tribal, minuano- 

charrua). O colono pobre, em geral, tinha como legitima a 

exist6ncia de espa9os comunais, de carater soberano geridos 

pelo rei, em beneficio do s丘dito carente; o pequeno paulista 

mameluco incluia apenas o indlgena aliado como s6dito e 

interpretava o espa9o comunal de modo singular: inapropri五vel 

a terra de interesse da Coroa (marinhas, florestas e terras 

indigenas) a n気o ser pelos que a desbravassem e povoassem. O 

missioneiro tamb6m se inscreveria especificamente nessa 

imagem de si mesmo consagrada pela tradi9各o: o Tupamba6, 

terra de Deus e do rei s6 poderia ser explorada em conjunto, 

repartindo-se seus frutos entre os s6ditos, deus e o rei. 

Diferentes e divergentes, convergiam os setores 

populares, entretanto, sobre a terra comunal como~ significado 

subjacente. Inclusive o comerciante dos g6neros da 瓦  rea, 

erva, couros e animais afirmavam a propriedade sobre o 

produto e nao sobre a terra. 
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Neste capítulo, como fizemos no anterior, 

procuramos reconstituir as lutas de comerciantes e 
.·:·' 

contrabandistas, missioneiros divididos e lusitanizados, 

colonos açorianos e missioneiros americanos; ver como se deu 

a confluência dessas camadas, ou melhor de seus restos 

fugitivos e fugidios no mesmo norte rio-grandense, como se 

desagregaram identidades originais e como emergiram outras: a 

que imagens de si mesmo correspondiam? 



3.1( IERCIANTES E （】（）粗皿皿STAB 

Os comerciantes portugueses integraram-se a 

exp1ora9ao comercial do Prata, desde a uniao com a Espanha, 

recebendo o privil6gio do "asiento", em troca do apoio que 

deram ao candidato espanhol do trono portugu6s. 

''Aunque ai asentlsta (. , .) le era 
prohibido comerciar ni aun con ei sobrante ー  
de ias ropas e viveres destinados a ios 
negros (, . .) lsin embargo, como tenlam 
autorizacfon para introducた・ hasta 600 negros 
en buques propi os, bajo ei pabeil6n negreo 
pasaba ei contrabando. Como ademas podiam 
vender iicencias sueltas, que se expiotaban 
por segundas manos, con buques patenteados 
por ei asiento, ei trafico fu6 ensanchandose 

(illitn apuct IN!じUUJb, p,, Dり． j一，  

Findo o dominio espanhol, o comerciante portugu6s, 

asientista, perdeu seu espa9o em Buenos Aires e o paulista 

tornou--se intruso no Prata. Durante 40 anos eles n.o tiveram 

identidade e espa9o politico definidos. 

Depois de muitas press5es, contando com o apoio 

ingl6s, o rei de Portugal ordenara nova investida no Prata. 

Dom Manoel Lobo, governador do Rio de Janeiro, comandou uma 

expedi9ao a foz do Prata para fundar uma povoa9ao 

fortificada, em frente a Buenos Aires, no inicio de 1680. 

O ーpastelhanos, invocando o Tratado de Tordesilhas, 

atacaram a chamada "Nova Col6nia do Santissimo Sacramento" em 

agosto de 1680. 0 desfecho desses primeiros conflitos foi sua 

devolu9ao a Portugal, pelo Tratado de Lisboa (1681) com 

intermedia9ao britanica. O acordo s6 cumpriu-se em 1683. 

1 NICHOLS, Madaline Wallis. O ga'cho. Rio de Janeiro, Livraria Editora 
Zelio Valverde S.A., 1946, 232 p., p. 59 
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Portugueses vindos de Lisboa, mendigos e apenados 

do Rio de Janeiro constitufram a pHmeira popula戸o de 
Sacramento (SOUTHEY, 1965, p. 207 a 214, v.4). Enquanto isso, 

crescia tamb6m a povoa9ao de Laguna. 

A guerra da sucess各o espanhola colocou Portugal e 

Espanha novamente em campos opostos. Espanha e Fran9a 

apoiaram as pretens6es do Duque d'Anjou; Inglaterra, Holanda 

e o Santo Imp6rio, seu oponente, o Arquiduque Carlos de 

I-labsburgo. Portugal, sob pressao inglesa, tamb6m assumiu essa 

pos i9ao. 

A repercussao de tais fatos no territ6rio colonial 

foi um novo ataque espanhol a Sacramento, resultando na sua 
ocupa頭o por 10 anos, 1705-1715. Os sobreviventes portugueses 

retiraram-se em seguran9a depois de suportarem seis meses de 

sitio dispersando-se no Rio Grande de Sao Pedro (SOUTHEY, 
1965, P. 65). 

O tratado de Utrecht devolveu Sacramento a 

Portugal. Ali retornaram os portugueses. Estabeleceram-se 

novamente com alguns nativos e escravos (MACEDO, 1968, p. 

36). Pastoreio, trigais e vinhedos, floresceram ali depois de 

1715, al6m do contrabando. Mas o desenvolvimento ocorria sob 

constante pressao castelhana. Os espanh6is deram-lhes, em 

torno das muralhas da cidade, uma faixa correspondente ao 

alcance de um tiro de canhao. Quando por qualquer razao, um 

governador de Buenos Aires permitia-lhes instala96es fora das 

muralhas, o seguinte tomava logo provid6ncias para desaloja- 

los. O governador Zabala contava, em carta de 14 de mar9o de 

1723 que''. . .en ei ano anterior envio tropas de 500 indios 

de ias msiones a desal可ar ia estanzuela que habia permitido 

tener a los portugueses fuera dei limite dei tiro de canon'' 

(PULA, apud MACEDO)2. Mas nesse mesmo ano completou-se o 
caminho ligando Col6nia a S五o Paulo por onde transitaram 

grandes tropas de animais. Os principais empres6rios deste 

com6rcio eram Christ6vao Pereira e Francisco de Brito 

2 MACEDO, Francisco Riopardense. Porto Alegre, origem e crescimento. 
Porto Alegre, Su1ina, 1968, 138 p., p. 36. 
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Peixoto. Facilitava-lhes o transito a compra da amizade dos 

fndios Winuanos, primeiros habitantes do lugar em que se 

fundaria mais tarde o forte portugu6s de Sao Migue、l, ao sul 
da lagoa Mirim. Simultaneamente, surgiram ao norte da lagoa 

estabelecimentos de cria9議o de lagunistas e paulistas. Desde 

1726 s e solicitava ao rei o envio de casais para o lugar: 

・nao h瓦  quem queira ir para o dito Rio Grande,nem pessoas 

com posse que o possamos nomear(. , .) se nao pode povoar 
sem S・ル  mandar casais e nmndarem-lhes assisth・ o PHmei ro 

ano por conta de sua real fazenda"(MONTEIRO apud MACEDO) 3. 

、  Ao iniciar-se a minera9ao e at6 meados do sec XVIII 

era grande a car6ncia de animais de carga e transporte em Sao 

Paulo e Minas. O terreno i ngreme por onde passavam os 

caminhos que levavam a s Gerais impedia o uso dos carros de 

bois. O transporte era prec瓦rio, feito por i ndios, negros e 
mamelucos assalariados. 

As tropas de muares apareceram nas Minas, somente 

depois de 1726. Crist6vao Pereira de Abreu, em 1732, trouxe a 

primeira grande tropa a Sao Paulo, 3000 cavalos e 800 mulas, 

pela estrada que ligou Curitiba ao extremo sul. 

Os currais eram praticamente n6cleos militarizados 

de guerreiros saqueadores do gado. 

De inicio a propriedade da terra pouco importava 

aos colonos. Importante, para todos e para a Coroa era 

sinalizar a propriedade do gado. Sobre ele incidiam os 

direitos fiscais. 

Manoel Gon9alves Ribeiro recebeu a primeira 

sesmaria requerida em Conchas, Tramandal, em 1732, requerendo 

logo outras nos campos de Viamるo. 

D. Miguel de Salcedo assumiu o governo de Buenos 

Aires, em 1735, e recebeu instru9ろes para hostilizar 

Sacramento. Ele a manteve sob pesado cerco durante dois anos. 

Em 1737, recebendo instru96es para levant'-lo, Salcedo 

3 Ibid., p. 39. 
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retirou-se com uma perda de 2.800 homens. Portugal perdeu um 

insignificante n6mero de vidas mas sofreu grandes prejuizos. 

Silva Paes e Gomes Freire de Andrade insistiram com 

o Conselho Ultramarino sobre a necessidade de ocupar para 

defender dos espanh6is a regi o de Rio Grande. Em 1736 
fundou-se a povoa9胤o do Rio Grande de S各o Pedro com casais 
portugueses de Tr言s-os-Montes, egressos da Col6nia de 

Sacramento e do Rio de Janeiro (OS6R1O, 1991, p. 73) e o 

Conselho Ultramarino aumentou o efetivo de suas tropas em 

Sacramento, criando o c6lebre regimento para sua defesa, os 
Drag6es ・  Tratava-se de garantir a continuidade do vantajoso 
com6rcio da E rea. 

Os ' beneficiados pelas concess3es de terra foram 

tr6s tipos de povoadores quant-o a proced6ncia. O primeiro era 

constituido por egressos de Sacramento, civis e militares, 

entre os quais diversos casais que antes lavravam as hortas 

em torno da sitiada Col6nia. O segundo procedia do norte, de 

Santos e Rio de Janeiro, formado por portugueses natos e 

brasileiros atraIdos pela propaganda e aliciamento dos 

Comandantes de Jesus Maria Jos6 (forte.). Finalmente, o 

terceiro eram os pr6prios oficiais e soldados destacados para 

as fortifica96es e interessados em morar fora dos quart6is ou 

dar baixa (RUDIGER, 1965, p. 13). Os beneficiados geralmente 
foram funcion言rios reais, militares de alto escal o, a partir 

de alferes, tropeiros e negociantes, eventualmente cabos- 

soldados, de 1732 a 1742. 

O com6rcio de muares e gado em p6, para o mercado 

interno, constituia o negocio preferencial de lagunistas e 

paulistas, uma das fontes de acumula95o do capital que se 

investiria mais tarde na cafeicultura. 

O com6rcio de couros em Sacramento, destinado a 

exporta9ao, era o neg6cio preferencial da burguesia mercantil 

portuguesa, daquela que estava na base do poder e riqueza de 

gente como o chamado condestavel do Rio Grande, Crist6v o 
Pereira de Abreu. 
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Nova Col6nia do Santissimo Sacramento era um ponto 

avan9ado de contrabando ao qual estava associada a burguesia 

mercantil inglesa. O comerciante portugu6s colocava tamb6m no 

mercado portenho as manufaturas europ6ias, especialmente 

tecidos ingleses e produtos brasileiros como a96car, tabaco e 

algodao. 

- O registro de terras iniciou em 1738, simultaneo ao 

registro de marcas. Enquanto o primeiro era frouxo e 

impreciso, o segundo era minucioso. Proibiu-se a faina e 

criaram-se as guardas dos couros. Para cruz瓦-las, soldados e 

indios deviam apresentar passaportes. Quando Portugal 

construiu fortifica95es estrat6gicas na peninsula do Rio 

Grande, a partir de 1737, os comandantes militares passaram a 

conceder as terras vizinhas, cobertas pelas guardas. 

' O registro das terras ganhou sentido, lentamente, 

na medida em que a estancia tornou-se importante para 

garantir a propriedade do rebanho (OSORIO, 1990, p. 81). 

Esses m6veis de ocupa9ao e domina9胤o criaram uni padr五o de 

apropria9.o da terra pela grande propriedade e de domina95o 

social pelo estancieiro - soldado. 

O armisticio celebrado em 1737 n航o foi suficiente 

para resolver os conflitos entre portugueses e espanh6is. 

Guerras entre espanh6is e ingleses, a situa9ao crltica do 

estado portugu6s no deficit瓦rio com6rcio com as tndias e a 

posi9Ao politica da monarquia espanhola at6 1745 dificultaram 

as negocia96es. Felipe V e Isabel Farn6sio, pertenciam a 

posi9るo contr瓦ria a qualquer entendimento com o reino 

portugu6s, que lhe atribuisse qualquer parcela do territ6rio 

platino. A morte do monarca e uma nova postura do Estado 

espanhol abriram caminho para a negocia9ao. 

Alexandre de Gusinao, o negociador portugu6s, nasceu 

no Brasil, em Santos, e era membro do Conselho Ultramarino. 

Levou para as negocia96es uma perspectiva formada pela 

anAlise da atitude espanhola em casos similares anteriores, 

no pr6prio Prata e no Amazonas. Dai porque preconizar a 

"continuidade do territ6rio" como principio de negocia ao. 
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Efetivamente Miss6es, continuidade do territ6rio, pelo 

Tratado de Madrid passou para Portugal e Sacramento para 

Espanha. Mas os missioneiros, s丘ditos jurados e armados de El 

They, nAo aceitaram o tratado das duas monarquias. Rebelaram- 

se e dividiram-se diante da trai9ao da Coroa Espanhola ao seu 

hist6rico compromisso com os indigenas reduzidos. 

A anAlise dos indicios narrados revela o seguinte: 

1) os comerciantes portugueses, ao burlarem as regras do 

privil6gio d:e asiento, foram contrabandistas desde o inicio. 

Eles e tamb6m paulistas e lagunistas passaram a condi9喜o de 

contrabandistas e intrusos no Prata entre 1640, fim do 

dominio espanhol e 1680, funda9ao da col6nia de Sacramento, 

durante quarenta anos, quase duas gera96es. Portanto, o 

s丘dito luso com "asiento" no Prata, durante a UniAo Ib6rica, 

negociara sua condi9ao de semelhan9a a um rei. Ele era um 

s6dito ambiguo (portugu6s/espanhol), contraventor, de um rei 

tamb6m ambiguo (espanhol/portugu6s), desprovidos de uma 

identidade e espa9o politicos definidos; 

2) os benefici瓦rios das terras distribuidas em Sesmarias 

foram funcioh瓦rios reais, militares de alto escal各o, a partir 

de alferes, incluindo eventualmente cabos e soldados. O 

com6rcio ilicito estava associado ら  permanente beligerancia 

fronteiri9a. Os interesses que assim se criaram foram tamb6m 

permanentes, intrincados aos ndcleos mais est五veis da 

sociedade sulina constituido pelos estancieiros. Nos 

intervalos de beligerancia tamb6m descumpria-se a lei 

monopolista sobre a qual se assentava o pacto mon百rquico- 

colonial e isso desde a origem do Rio Grande de S喜o Pedro. 

Portanto, a coloniza9ao nunca significou em largas 6 reas do 

extremo-sul, para o sddito, uma imagem de si mesmo vinculada 

a institui9ao monopolista, como testemunho de fidelidade ou 

grau de semelhan9a ao rei. A incorpora9五o desse territ6rio a 

coloniza9気o ocorria simultaneamente a uma primeira 

desagrega9ao do monop6lio em rela95o ao pacto mon瓦rquico- 

colonial: ser igual ao rei nao significa deixar de 

contrabandear; 
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3) a popula9ミo primeira de Sacramento, constituida de 

marginais a ordem colonial espalhou-se pelo Rio Grande do Sul 

depois de 1705; ap6s retomar-se Sacramento tamb6m se 

instalaram ali casais portugueses continentinos, da regi胤o de 

Tras-os-Montes, transferidos posteriormente ao seu novo cerco 

de 1735/37 para a povoa9喜o do Rio Grande de Sao Pedro e a 

disputada col6nia recobrou sua prosperidade unicamente pelo 

com6rcio e contrabando. Tal atividade, quando em detrimento 

do Imp6rio Espanhol, era servi9o colonial para o Imp6rio 

Portugu6s, constituindo o arremate de impostos sobre gado 

contrabandeado: a fortuna de altos funcion五rios e 

empreendedores como Crist6v5o Pereira de Abreu. Logo, a 

popula9ao heterog6nea, expulsa de Sacramento, nao contemplada 

com terra, n胤o tinha alternativas muito diferentes de: 

competir pelos espa9os comunais, procurar estabelecimento e 

participa9ミo 	ilicita, fora das 6 reas 	de controle dos 

passaportes, disputando entre si os espa9os mais adequados a 

essa participa9喜o exigua, refor9ando-se desde logo a busca 

das toldoarjas Minuanas e Charruas. Elas emergiam como 

territ6rios de nega9嵩o do pacto colonial, o que j瓦  
consideramos anteriormente, com os quais essa mesma ordem, 

progressivamente contradit6ria, precisava negociar no quadro 

da beligerancia platina. 

3.2 MI$SIONEI鵬川1D1003 E LU3ITANIADO3 

Os missioneiros dividiram-se. Uma fra9各o recusou-se 

阜  entregar as terras. Rebelaram-se e combateram contra os 

fx6rcitos luso e espanhol, at6 a derrota em Caiboat6 (1754 - 

. 756). Antes de chegarem a guerra buscaram a negocia貞o, 
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dirigindo-se ao rei atrav6s de seus cabildos: 

''Nuestro Santo Rey no sabe ciertamente lo 
que es nuestro pueblo (. , .)mirad senior, 
mas de cien anos hemos trabajado nosotros, 
nuestros padres e nuestros abuelos(. . .) 
habiendo todos tolerado con 
(. . .) increibles fatigas 
nuestra 	sangre 	para 
perfeccionari o" 	(MATEOS 	v 
MELIA)'. 

incesante tes6n 
hasta derramar 

conci uirlo 	y 
RABUSKE apud 

A maioria dos jesuitas mission瓦rios acataram as 

ordens do rei, orientando os missioneiros a obedi6ncia: "No 

os dej6is enganar hijos, dei apego y excessivo amol・  a ias 
cosas de la tierra(. , .).Los padres juegan con nuestros 

pueblos, con nuestras hermosas iglesias, con nuestras tierras 

y hacienda" (MATEOS Y RABUSKE apud MELIA", responderam os 

missioneiros, e declararam ao padre Altamirano: 

"Dios nos ha. pro veido de 	todo lo 
necessaHo en esta nuestra tjel・I・a.Hay montes 
de madera buena para igiesias y casas．万ay 
arroyos cristalinos para los cristianos (. 
.) aun que no 9uez・emos Ia guez・ra, mas p01・ si 
la hubi6re solo decカnos a los nuestros; 
prevengan-se solo para ella, compongamos bien 
las armas busquemos a nuestros parientes(. 
.) y confiando en Jesus Cristo(. . .) 
decimos; salvemos nuestras vidas, nues tra 
Lユerra ・  ・  ・ 	（ MAThUb Y hA13UbJ aPuci MJJJ1A) ". 

' Eles fizeram alian9as inclusive com as popula96es 

indigenas anteriormente adversarias, Charruas e Minuanos 

irredutiveis. 

・Os Charrua constituiram um corpo de observa9.o e 

guerrilha. Disseminados em grupos de 10 ou 15 individuos 

pelos lugares mais estrat6gicos da campanha, sua tarefa se 

alternava entre "bombear" (observar) os movimentos das for9as 

inimigas, arrear gado 

deviam passar, travando 

p. 175). Nove caciques 

e queimar campos por onde aqueles 

abastecimento e avan9o (BECKER, 1982, 

"de los infieles guenoas, minuanes y 

4 MELIA, op. cit., p. 186 
5 Ibid., p. 188/189 
6 Ibid., p, 190 
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charr丘as" visitavam seguidamente o povo de Sao Luiz Gonzaga.ー  
Na mesma ocasiao: 

ei R・ P.Cura nombrado Antonio, que es 
ei dei 一  Pueblo de Ia Cruz, 6ste P0l・ si 丑l i smo 
tenia congregado y d巨ndoles yerba, tabaco y 
otros, efec tos, 	cuyas Parcial idades 	las 
comandaba un f ndio de ia misma naci6n 
'?Jllamado Don Joseph solo con ei たn de que 
reconozca las campanas, sus entradas. V 
sai was ・  ・  ・ー  （ A ・ y LJA1A apuci BEじKERj’, 

Participaram ainda o cacique don Jos6 e seu irm瓦o 

Cumandat. Mas as informa96es acerca da participa9ao desse 

6ltimo s5o contradit6rjas, indicando que houve fraturas na 

alian9a indigena, afetando as rela92es dos setores indigenas 

para al6m da derrota de Caiboat6: 

''or nao haver participado como aliado dos 
fndios missione iros,Cumandat se encontrava 
desamparado e apl・esentou-se ao Cabildo de 
Montevideo, solicitando prote9.o em 29 de 
mar9o de 1762 . . ." (BECKER, p. 195). 

Sessenta e sete toldos de Minuanos aliados aos 

Guaranis foram localizados no transcurso da guerra 

guaranitica no passo do negro Joseph no arroio de India 

Muerta, departamento de Rocha. O cacique Moreyras, minuano, 

participou da guerra guaranitica, depois de ter negociado com 

os portugueses: 

a たnes de l754 o princfl万os de 
55, se habHa oた・ecido a Gomes Fz・eた・e Para 
combatir contra los guaranfes em troca de 
presentes ;(. . .) pero parece que ciertos 
cacjques no accedjeron a cooPerar con los 
PortLIgueses, y ei PI・oPjo Mo'・eira, que ya 
estaba en tratos con elios en noviernbre de 
1 754(. . .)reconvencido Pol・ los Guaz・anles, 
declar6 que "verdaderamente ei habia sido 
ilamado de los portugueses y solicitado con 
don es (. . .) pero que de ninguna suerte 
habia consentido; por lo qual se habia 
retirado, ha hi endo los lusitanos con furor, 
h6chole rnuchas amenazas 」  ．  .'' (A y LARA e 
HENIS, S. J. apud BECKER)8 . 

7 BECKER, op. cit., p. 176 
8 ibid., p. 194/195 
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As alian9as indigenas foram batidas pela alian9a 

ib6rica e continuaram, rotas alteradas, mas separadas: 

Minuanos e Charruas, pagaos, irredutiveis; missioneiros, 

crist.os reduzidos, sagrando santo seu comandante Sep6 com 

simbolo pr6prio, o "lunar": 

E, subindo para as nuvens, 

o lunar da sua testa 

tomou no c6u posi ao9 . 

Segundo LOPES NETO, esses versos foram recolhidos 

no cantar de uma velha i ndia. 
' 

・ Outra fra9Ao missioneira aderiu aos portugueses. 

Gomes Freire de Andrade, Vice-rei, governador da capitania do 

Rio de Janeiro, al6m de fortificar Rio Pardo, distribuLt 

sesmarias no Jacui, iniciou um projeto de coloniza9ao 

indigena. Ele determinou, em 1753, de acordo com o prPjeto 

pombal mno ''manter concentrados(. . .) e d custa da Faβenda 

Real um magote de f ndios Tapes ou cimarr6es"(RUDGER, 1965, 

p. 30). Assistidos por um regente e um int6rpr&te, receberam 

v veres 	e iniciaram 	uma agricultura 	de subsist6icia, 

financiada pela provedoria. Em 1759, reiterava-se instru96es 

para reunir os i n1ios dispersos pela campanha, inclisive 

aqueles em transito no Rio Uruguai, juntando-os aos tr6s mil, 

num aldeamento pr6ximo a Viamao, em Anjos (hoje Gravatai>. 

O governador Jos6 Marcelino de Figueiredo criou a 

aldeia dos Anjos, procurando cooptar s6ditos indigenas de 

acordo com a politica lan9ada por Gomes Freire de Andradと . 

O comandante dos i ndios devia conservar "gostosos e 

quietos" esses novos colonos, providenciando reses pare seu 

abastecimento, prevendo seu despreparo cultural face aos 

taverneiros, que lhes forneciam bebidas em troca de reses. 

Havia tamb6m um diretor de lavouras. Ambos deviam: 

recensear casais de i ndios, solteiros e vi6vas para' controle 

de 6 bitos, deser95es e nascimentos; autorizar o aluguel dos 

indios "capazes de trabalho" (13 a 60 anos) a moradores 

9 LOPES NETO, 1961, p. 353 
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brancos, a troco de sal6rios, sob vigilancia do Comandante e 

segundo requerimento autorizado pelo governador. Era proibido 

ocultar i ndios fugidos ou perambulando sem licen9a. 

Previa-se um campo coletivo para cujo trabalho a 

Fazenda Real fornecia semente e ferramentas. Seus excedentes 

destinavam-se a revenda, O m6todo das 

organiza9各o de turmas de cultivos ficava ao 

de lavouras. Havia ro9as particulares. Os 

planta95es e a 

cargo do diretor 

indios dispunham 

livremente delas, enquanto do produto coletivo cobrava-se 

dizimo em esp6cie, recolhido num almoxarifado. Dois 

"louvados", um pelos colonos, um pela Real Fazenda, avaliavam 

antecipadamente o montante da colheita. As principais 

colheitas deviam ser de trigo, mandioca, feij胤o, milho, 

algod.o, tabaco e erva-mate. Tais op9ろes eram determinadas 

segundo as necessidades da Real Fazenda - abastecimento e 

exporta9喜o aplicada nao somente aos i ndios mas a toda a 

provincia. Essas disposi96es foram reiteradas em 1768 e at6 

1778 a Fazenda continuou suplementando o abastecimento de 

Anjos. Jos6 Marcelino de Figueiredo, naquele ano comunicara 

que os 	i ndios estavam aptos para se sustentarem. Mas 

realmente, segundo RUDGER (1965, p. 33) a aldeia ja estava em 

ext in9ao. 

Sebastiao Xavier da Veiga Cabral, na d6cada de 80, 

n胤o enviou noticias da aldeia de Anjos, apesar da insist6ncia 

da Coroa em sab6-las. Noticias indiretas demonstraram que na 

d6cada de 90 (1790 a 1800) os i ndios ou tinham fugido pelos 

matos da serra ou se mesti9ado completamente (1965, p. 33). 

De fato, entre 1790 e 93, depois da morte do diretor da 

aldeia, Antonio Carneiro, as terras de Gravatal e o morro do 

Itacolomi, onde ficavam as ro9as indigenas foram consideradas 

devolutas e repassadas a outros candidatos a estancieiros. 

A an五lise. do relato sobre os missioneiros divididos 

e lusitanizados, revela o seguinte: 

1) o Guarani foi substitu工do pelo missioneiro, s6dito do 

rei, ciente de seu espa9o de representa9ao, o cabildo, do 

pacto entre caciques missioneiros, Igreja e Coroa espanhola; 



111 

uma vez rompido, nao obstante as negocia96es, foram a guerra 

contra uma trai9五o e fizeram alian9a com seus adversErios de 

ontem, com o outro n胤o colonial e irredutivel, os Charruas e 

Minuanos. 

A trai9喜o e abandono do Deus, rei e padres, n五o 

obstante a obedi6ncia da massa missioneira, implicou para ela 

uma crise de identidade e uma divis喜o de fato: uma parte al6m 

de fazer a guerra, continuou em suas terras, salvando quanto 

puderam de sua representa95o nos cabildos, permanecendo, em 

troca, sob um dominio espanhol ja desmoralizado; outra parte 

recusou-se ao dominio espanhol, perdeu a confian9a na 

compet6ncia das autoridades indigenas que detinham a palavra, 

preferindo abandonar suas terras e seguir a proposta 

portuguesa, junto com outros "cimarroens" Tapes 10; 

2) a alian9a entre missioneiros guaranis e irredut工veis 

mostrou a possibilidade de converg6ncia sobre auto-imagens e 

tradi96es pr6ximas subjacentes, uma vez descumprido o pacto 

colonial por parte do Imp6rio Espanhol, bem como indica a 

fragmenta9喜o dos missioneiros: parte deles misturou-se com os 

irredutiveis diante do desmoronamento de sua recente 

identidade como s丘dito espanhol privilegiado. Mas nao 

encontramos refer6ncias mais precisas desse fato, a nるo ser 

em periodo posterior quando da revolta de Bella Uni喜o a que 

faremos men9気o oportunamente; 

3) as autoridades coloniais reproduziram em Anjos a 

economia dirigida mas conciliando-a com a presta9五o de 

servi9o assalariado aos colonos. Expulsos de Anjos, as terras 

que lhes foram atribuidas passaram a outros pretendentes 

estancieiros. 

- 10 Encontramos referidos como Tapes, 
Charruas em RUDGER, 1965, p. 30. 
preferencial da aldeia dos Anjos, 
selvagens, iミo reduzidos at6 ent置o. 

indios cavaleiros, advers豆rios dos 
O autor refere-os comb popula9o 
ao lado de "cimarroens", isto6 
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3,3醐UENOS PROPRI艦RIOS DE ORIGEM MILITAR SUBALTERNA 

A sucessao espanhola em 1759 acarretou a anula9喜o 

do tratado de Madrid. Em 1761 ratificou-se o Tratado de El 

Pardo pelo qual Sacramento voltou a Portugal e as Miss6es 

para a Espanha. Mas essas disposi9ろes levaram a Peninsula 

Ib6rica a se envolver na disputa anglo-francesa. 

D. Pedro de Cevallos, governador de Buenos Aires, 

em 15 de setembro de 1759, denunciava: H . ,soIo dos flotas 

ha bi an entrado en Rio de Janeiro procedentes de la Colonia 

cinco millones de pesos fuertes y l45.000 cueros. 
apud MACEDO) 11. 

. H (TULA 

Sacramento, em frente a Buenos Aires, precisamente 

na saida da prata do Peru e ligada A vila de Rio Grande, 

trazia prejuizos aos colonos castelhanos. Por isso, mesmo sem 

instru96es precisas da Corte, Cevallos assediou o forte 

portugu6s, conquistando-o em 1762, j言  respaldado ent.o pela 

declara9ao de guerra entre Espanha e Portugal, este em 

alian9a com a Inglaterra. Em 1763, apoderou-se das fortalezas 

de Santa Tereza e S胤o Miguel, entrando em Rio Grande a 10 de 

malo. 

Conhecidas afinal as estipula96es de paz, assinada 

em Paris a 12 de fevereiro de 1763, Cevallos devolveu Col6nia 

mas nao a vila de Rio Grande. Tratava-se de impedir a rota 

ideal do contrabando. Os portugueses retomaram Rio Grande 

somente treze anos depois, em 1776. 

11 MACFDO, op. cit. n. 39 
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Novo tratado, em 1777, o de Santo Ildefonso, entre 

Portugal e Espanha, determinou: a devoiu9各o de Sacramento e 
tamb6m das Missうes para a Espanha. 

Os conflitos fronteiri9os levavam a marca local; 

t6ticas guerreiras para as quais as tropas de linha 

portuguesas mostravam-se inefi.cazes, exigiam tamb6m ex6rcito 

e s丘ditos locais fi6is a Coroa Portuguesa. O corpo especial 

de cavalarianos, os dragoes, criado para defender Sacramento 

em 1737, caracterizava-se pela mobilidade tEtica, 

improvisa9ミo e versatilidade, pois deveria ser capaz de lutar 

tamb6m com infantes. Inicialmとnte compunha-se de uma Cia. de 

Drag6es de Minas Gerais, para a qual recrutara-se oficiais 

vindos diretamente de Portugal, sob a chefia do Cel Diogo 

Os6rio Cardoso. O regimento acabou de compor-se no Rio 

Grande, com o concurso de oficiais que se destacaram nas 

lutas da Col6nia. Por outro lado, o vice-rei, M arqu6s de 

Lavradio, conforme j言  vimos em larga cita9ao de seu 

relat6rio, recomendava militarizar a popula9ao local para 

poder governar. Em carta ao general Bohn assim manifestava-se 

Lavradio sobre os Drag6es: 

''O que V.Excja me diz do regimento dos 
drag5es,me nao faz novidade; eu sempre tive 
aquelle Corpo por hum ajuntamento de homens 
(. . .)destemidos, por6m nunca os julguei 
capazes de entrarem em hum servi9o aonde 
fosse pl・ecizo a boa or・dem de todos os cor・pos 
(, . .) a disciplina(. . 	.)q'devem ter os 
movimentos.Porm para o pais em q'estav言o, 
epa os mnmIlばgos que tem acombattel・， e segundo 
a Pouco ou nenhda disciPlmna,q 'aij hん  
,Torno a lembrar a V.Excia oquanto ser言  utn 
a tropa de Raphael Pinto,para ful・tar(. . .) 
e obstruir, todas as cavaihadas e gados, q 'os 
castelhanos t亘m preparado. . ." (LAVRADIO 一ー、，．」  パAl,hハoハ、  1 ) 
apud CARDOSO)". 

Esse elemento deveria ser cooptado com beneficios 

semelhantes ao que se concedia aos oficiais do ex6rcito 

portugu6s : ''poucos foram os drag6es que n言o receberam dessas 

dberes terras rio-grandenses, para nelas construfrem os seus 

12 C4RDOSO, op. cit., p. 93 
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lares e organizarem suas est言ncias pequenas ou grandes" 
(SPALDING apud CARDOSOF3, durante os 23 anos que medeiam do 

tratado de Santo Ildefonso e a conquista das Miss6es 

Orientajs em 1801. Mas isso 6 generaliz5vel aos oficiais e 

mesmo assim com restri96es dos administradores rein6is, tanto 

para oficiais dos Drag6es, como Rafael Pinto Bandeira, quanto 
aos paulistas: 

・o c6lebl・e RaPhael Pinto, n言o se 
esqueceo das suas uti万dades como costumava, 
porem como agora nos he necessazゴo, n言o ha 
outro l・em6dio sen言o deixallo fal・tal・．  o 
espirito de honra deste official he o mesmo 
q与  dos paulistas(. . .)No he ocapricho de 
honra q'os conduz aospirigos e as atrevidas 
ac9oens, q'elles ratas vezes intentar o e 
puzer言o em pr百tica;elles d言o-lhe o nome de 
estimulos de honra,porem emqto amim n言0 0 
foy （・  ，  .)q'dm espirito de ambi9窟o,escreyo 
q'todas as vezes, q'se repal・tir com eiles, 
com m言o muito larga,dog'elles aprehenderem, 
q'este ser百  o unico modo, de os ter sempre 
contentes, ese conseguir delles aiズum bom 
servi9o・  ・  ・ ’' (LAVkAD工O apud CARDOSO) A、  

A discrimina9ao que as autoridades coloniais faziam 

aos nacionais, visava especialmente cabos e soldados. 

Investiga9ao recente revela ordem do governador Jos6 Cust6dio 
de S瓦  e Faria ・ trans叫tida a Fi・ancisco Barreto Pereira Pinto, 
comandante do quartel de Rio Pardo: impedir aos soldados das 

tropas regulares e pagas o acesso a terra: 

''Daqui em diante n言o poder百  sel・ cara taz」  
ae cavainaaa, boiada ou gado, cabo ou soldado 
algum da tropa paga pol・  haver mostrado a 
expeH6ncia que 6 uma pra9a perdida; porque 
depo加  de o ser 6 tal a repugn言ncia a entrar 
no servi co regulal・  que todos tem que s6 
procuram se lhe d6 baixa ou se lhe aceite 
outro homem por si ( . . .) No deve consentir 
V・ M.de sorte alguma que no fim de tr6s meses 
em que h言o de ser rendidas (as guardas,げ垣ue 
cabo ou soldado que n言o seja mudado,e auando 
raitarem soldados para os render, os mudar画  
V・ M・ de umas guardas Para outras,Porque de 
たcarem efetivos em uma se segue que logo 
cuidam de ter vacas e cavalos e fazer 
ch百cal・as, o que os Pl吐va de atendel・ suas 

13 Ibid., p. 93 
14 Ibid., p. 93/95 



territ6rios disputados, principal皿ente em 
patentes militareslllais altas que os cabos 

ados, principalmente em beneficio de 

mais altas que os cabos e soldados.' Nao 

dissimuladamente"; 	as 	autoridades 	IIli 
desrespeitavam os regulamentos, tomando em 

utiliza9ao desses militares para opera96es 

as autoridades militares locais 

regulamentos, tomando em considera9ao a 

militares para opera96es arriscadas, em 
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obriga96es" (Instru9さes que o Sr. Cel. 
Governador Jos6 Cust6dio de S瓦  e Faria deixou 
ao Cel. Francisco Barreto Pereira Pinto, 
Conrnridante do Quartelー  de Rio Pardo. 
10/09万元4,apud OSORIO)15 , 

O pr6prio governador que lan9ara o regulamento 

discrjmjnador aconselhava ao comandante dos Drag6es tamb6m 
comandante 	da 	fronteira, 	"que 	as 	concedesse 

obstante, a autora relata os casos de furri6js, alferes e, 

pelo menos de dois pe6es auxiliares, um deles pardo, 

despachados favoravelmente. Refere ainda que o conjunto dos 

requerimentos cont6m acusa93es tais como a pretensao de 
"apossal・一se de toda a campanha (. . .) tomar campos pam 

vender, como j tem feito", pedir os campos em nome de 
terceiras pessoas ''pelo n言o poder fazer no seu, por ter 
vendido e dado campos" 16. 

Exemplos mostram que a Coroa procurou limitar o 
poder dos s丘ditos contrabandistas afazendados. Rafael Pinto 

Bandeira era um poderoso chefe de grupos locais mas dividiu o 

botim das invas6es contra os espanh6is sem atender a s normas 

ditadas pelo vice-rei. Esse responsabilizou o governador pelo 

fato. Jos6 Marcelino de Figueiredo nao teve d丘vidas e mandou 
prender Pinto Bandeira. 

A 

propriet百rios, 
an6lise 	interpretativa 	dos 	pequenos 
anteriormente soldados, serA realizada junto 

com a dos colonos a9orianos, nosso pr6ximo item. Por enquanto 

basta ressaltar que essa minoria, entre pr9prietArios de 

origem militar graduada, denunciava o apossamento ind6bito da 
campanha pelos 6 ltimos. 

15 OS6RIO, op. cit., p. 152 
16 tbld,, p. 154/156 



3.4 COLONOS AORIANOS 

A demanda de colonos a9orianos, conforme j6 nos 

mostraram refer6ncias anteriores, em 1726, foi para formar 

’、 uma retaguarda de ocupa9各o onde ningu6m queria instalar-se. 

J' os encontramos em Sacramento, &rea em plena conflagra9胤o, 

da qual foram obrigados a sair com graves perdas. 

A imigra9三o de grandes levas de a9orianos deu-se 

num quadro de mobiliza9ao: reivindicavam terras com que 

formar cabedal. O rei destinara-lhes, mais uma vez, 

territ6rio incerto, o das Miss6es, ocupados pelos s丘ditos 

missioneiros, negociado e renegociado pelos subsequentes 

tratados. Chegados em grande n丘mero a partir de 1752, 

distribuiram-se em Porto de ViamAo ou do Dornelles (Porto 

Alegre) e beira do Jacui (Rio Pardo, Santo Amaro, Triunfo e 

Taquari), nao recebendo terras, face a expectativa de serem 

transferidos para Miss6es. 

A popula9ao civil do extremo sul, tangida pela 

guerra que ocupou Rio Grande, evacuou para o norte. Mas ali 

nao havia terras disponiveis pois boa parte do istmo 

pertencia ら  estancia real de Bojuru e as outras partes vinham 

sendo distribuidas desde os primeiros anos da Comandancia. Os 

refugiados, incluindo inumerAveis casais a9orianos, atingiram 

os campos de Viam o e dai para as terras virgens, onde foram 

assistidos pela Fazenda Real com distribui9ao de mantimentos 

em 1764, na fronteira de Rio Pardo (RUDGER, 1965, p. 27). 

豆  importante relembrar, conforme o relato sobre 

Sesmarias, que 

de Rio Pardo, a 

limpo, militar 

a regi各o de Cima da Serra, 

partir de 1773, destinou-se 

ou nao, casasse com i ndia, 

desde a fronteira 

a quem, de sangue 

dando sequ6ncia a 
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uma politica de miscigena9胤o estimulada pelo alvarE de lei 

datado de 4 de abril de 1755, regulando a proibi9ao de 

denominar "cabocoulo", expressao injuriosa, que designava o 

morador do mato, ao colono casado com mulher i ndia (LINDOSO, 

1983, p. 179/181). Isso contrastava com as disposi96es de 

1771, referentes aos a9orianos. Esses, para receberem terras 

deviam casar dentro do grupo. Depreende-se portanto, que 

ambas as orjenta95es deram lugar a dois tipos de popula9るo, 

uma branca e outra mesti9a, onde contariam descendentes de 

a9orianos, nao pertencentes aos casais de n6mero, concorrendo 

え  terra em Cima da Serra. Alguns autores, como VELLINHO 

(1964, p. 197) destacam a capacidade dos a9orianos de se 

assimilarem a negros e i ndios. Provavelmente, se assim for, 

mas n喜o temos a rigor informa96es positivas sobre essa 

situa9ミo, trata-se dos descendentes de a9orianos, n五o do 

n6mero e portanto sem terras. 

Os ilh6us e outras pessoas que se arrancharam no 

Porto de Viamao, sitio dos Dorneles, ficaram sob o comando do 

capit.o Fi・ancisco Barreto Peren・a Pinto, nomeado em 29 de 

maio de 1753 (ANTUNES, 1940, p. 1047). 

Ao p6 da eleva9各o onde surgiu a rua Formosa ( Duque 

de Caxias, POA), no porto, aglomeraram-se os casais 

refugiados. A carta de confirma95o da concessao de sesmaria a 

Jer6nimo de Ornellas inseria a clAusula 4isPondo que desse 

terras para Rocio, bens do conselho (ANTUNES, 1940, p. 1042) 

e nos rios naveg云veis ficasse meia l6gua de terra livre para 

p6blico. Assim, na peninsula, surgiram os primeiros 

estaleiros, o mais importante na Pra9a Rti Barbosa, antiga 

pra9a dos Bombeiros reunindo at6 o fim do s6culo artes喜os das 

mais diversas especialidades: serradores, falquejadores, 

calafates, ferreiros e cordoeiros. Tais artes胤os, protegidos 

pela Real Fazenda, produziram nos estaleiros barcos capazes 

de viajarem at6 o Rio de Janeiro, como foi, por exemplo, a 

fragata S五o Jos6 e Belona, construida pelo carpinteiro 

Baltazar Manoel Angelo, lan9ada na 瓦  gua a 9 de outubro de 

1771, sob o comando do tenente Mateos Inacio da Silveira. 

Havia mais a fragata "Drag喜o", comandada pelo contramestre 
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Tom6 Garcia, a Sao Jos6 pelo Mestre Piloto e PrEtico Manoel 

Cabral de Meio e o iate "N.S. Madre de Deus", pelo Patrao-mor 

Manoel Antonio de Araujo (ANTUNES, 1940, p.1062), 

Gra9as ao desenvolvimento das lavouras de trigo, 

mais tarde estabeleceram-se moinhos de E gua, um arsenal onde 

se fabricavam espadas, esporas, consertos de pistolas, 

confec96es de fardamentos, f言bricas de telhas e lou9as de 

barro17 . 

Os agricultores somente receberam datas em 1764, 

ap6s a divisao do Rio Grande do Sul entre portugueses e 

espanh6is, durante o governo de Jos6 Marcelino de Figueiredo 

(1764 - 1780). 

Sofrendo toda a sorte de dificuldades, s6 at6 o ano 

de 1754 teriam entrado 585 casais, num total de 2.278 

pessoas, equivalente a 2/3 da popula9嵐o geral do continente, 

Na d6cada de 1760 houve manifesta96es da Camara em 

Viam.o sobre o grande nimero de casais e falta de terras. O 

comandante de Rio Pardo, Francisco Barreto Pereira Pinto, por 

sua vez, obrigava os ilh6us e a popuia9ao em geral a manter 

posi96es, face a investida espanhola: 

o povo sempre nestas faltas 
discorre com atrevimento, de tal sorte que 
estes liheos, e mais alguns moradores, todo o 
seu intento 6 passarem o Taquaiゴ,sendo-me 
preciso por guardas a embara9百-los, animando一  
os e esfor9ando-os quanto posso para que se 
defendam . . ." (OSORIO, 1990, p. 103). 

A a9喜o dos guardas combinou-se tamb6m A coopta9ao, pela 

distribui9ao limitada de terras, em locais perigosos. O vice- 

rei ordenara por regimento o estabelecimento de ilh6us mesmo 

em detrimento de propriedades das pessoas poderosas e do 

17 CALDAS, Jaci Antonio Louzada Tupi. Pりrto Alegi・e, sfntese hist6rica ー  
de est言ncia a capital. In Anais do Congresso Sul - Riograndense de 
Hist6ria e Geografia, 30 volume. Porto Alegre, 1940. Prefeitura de 
Porto Alegre. 41 p. Trabalho apresentado no 30 Congresso Sul ー  
Riograndense de Hist6ria e Geografia, Porto Alegre, novembro de 1940, 
cont6m refer6ncias sobre fornecimentos a i ndios que trabalhavam para a 
coroa, na Ribeira, nas carreiras do servi9o nacional de constru9ao 
naval p. 1548 e 1550. DE PARANFIOS, Antunes. Op. cit., p. 1057. 
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controle dos i ndios, a explora姫o do Taquari e a funda9議o de 
povoado em local estrat6gico. Insistiu em que se estimulasse 

a agricultura dos trigos" na terra, para poupar gastos a 

Real Fazenda e "dar pao e trigo no Rio Grande aos soldados 

(Os6RIO, 1990, p. 107). 

Os registros n胤o acusam medidas contra os grandes 

proprietdrios, mas apontam a fundaqAo da localidade 

estrat6gica. Constituiram-na pequenas concess6es a a9orianos, 

aglutinadas para impedir seu espaihamento pelos campos, 

somente regularizadas na d6cada de 1770, essas pela alega9航o 
de ro9ados (OSORIO, 1990, p. 155). 

Por ordem do Conselho Ultramarino ao Vice-rei os 
ilh6us 	dispersos 	no continente 	deveriam, mesmo 

compulsoriamente, reunir-se em povoados. Assim recomendava: 

nomear dois ou tr6s homens que nao 
importa sejam lllni tares, basta que sejam 
paisanos, contanto que sejam homens honrados 
e zelosos, que v言o as cho9as em que se acham 
aqueles brutos homens das ilhas e lhes fa9am 
conhecer os Penigos em que se acham, a5sim 
temporais como espilゴtuais, n言o se 
distinguindo das feras (. . .)e que como 
cat6licos e bons vassalos se S.M. se devem 
congregar em uma povoa9言o na qual 、吐 yam como 

謡seRIO)1§omo gente civil ・ 	（ FORTES apud 

Os a9orianos receberam terras em Santo Amaro, 

Taquari, Vila de Santa Anna, Mostardas, Estreito e Santo 

Antonio da Patrulha. 

Luiz de Vasconcellos e Souza, ao assumir o cargo de 

vice-rei do Brasil em 1779, entre outras medidas de defesa 

territorial e dinamiza9胤o comercial apontara a conten9各o da 

grande propriedade. Mas Jos6 Marcelino de Figueiredo em 1780, 

um dos executores dessa politica, pelas determina96es j瓦  
citadas de seu edital, nao tomara nenhuma medida efetiva de 

desalojamento de grandes propriet五rios, propiciando a 

I 

18 OSORIO, op. cit., p. 112 
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regulariza9ao das estancias. 

''En sua grande ma加Ha,os beneたC垣パos 
foram mnitares de alguma hierarquia; 
tenentes, capitaes e alferes. Havia tamMm 
pessoas que tinham servido como soldados nas 
tropas de auxiliares. Os a9orianos ou seus 
filhos perfazem apenas lo,5% das concess5es, 
Destes, apenas 2 possufam escravos (um 
possufa um e o outro dois escravosノ ’'(OSORIO, 
1990, p. 150). 

Outro instrumento criado para introduzir um padr喜o 
paralelo de propriedade foi o "tombo", cadastro denominado 
"Rela9ミo dos moradores que t6m campos e animais no 

continente", de 1784. Consultando-o, OSORIO (1990) assinala 
que: 

em Rio Grande havia sesmarias de tr6s l6guas quadradas e 

pequenas datas; constavam da lista 70 casais vindos de 

Maldonado, depois do Tratado de 1777, sem especifjca9ao do 
tamanho de suas datas; 

em Povo Novo havia 83 casais de Maldonado e 69 que nao 
tinham titulos "por estarem de posse do tempo dos espanh6is", 

em parcelas diminutas, de 10 a 2Oha; todos dedicavam-se A 
lavoura, possu工am em m6dia uma dezena de bois, produzindo 
mais trigo que a maioria da freguesia; 

em Estreito e Mostardas, n喜o havia sesmarias, as 
parcelas eram diminutas, muitas foram compradas (OSORTO. 
.L .J 7 、ノ ’ p’ 	」 ‘I)~ 	aorigancio a1gurs agregados, geralmente 
parentes (genros e filhos), 

em Cerzo Pelado, predomiriaram estancieiros-soldados, 

concomitante a uma diminuta d rea, de 2 l6guas de comprimento 

por um ter9o 'de largura onde se estabeleceram 19 povoadores; 

em Triunfo e Encruzilhada nao havia nenhuma sesmaria, 

mas predominaram grandes propriedades de militares e 
negociantes de terras; 

19 Ver ta鳳b6m SAES, D6clo. A Fol・』la9言o do Estado βm・gu6s no Brasn.Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1985, 364 P. 79. A compra de terras tornou-se 
comum no see. XVIII, 
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em Cachoeira, freguesia recente, havia um n丘mero minimo 

de sesmarias, 7 em 148 propriedades, muita compra e venda com 

litigios, muitas de militares; 

. em Rio Pardo, havia um distrito com datas de 1/4 de 

l6gua quadrada; dois aglomerados de parcelas menores, um de 

33 lavradores ocupando apenas duas l6guas de terras compradas 

do Tenente Luiz Severino e outro descrito como sendo de 

terrenos diminutos, com concessるo dentro da serra, 

utilizando-se deles somente para suas lavouras, e o que tinha 

mais n5o excedia 400 bra9as. Pessoas viviam a favor com 

algumas dessas familias; o outro distrito apresentava 

propriedades de duas a tr6s l6guas, sem titulo sob a posse dd 

militares. 

Em Santo Amaro havia grandes propriedades de 

militares dedicados a pecu瓦ria, obtidas pelo edital de 1780, 

na parte sul do Jacui, Erval ・  e Arroio dos Ratos. Na parte 

norte havia antigas sesmarias desde 1750. 0 restante eram 

dezenas de datas com 272ha tamb6m havidas pelo edital de 

1780, onde dezenas de pessoas moravam "a favor". 

刃言o temos ・ como ・ de tel・minar se este ’与  
favor''implica em arrendamento;em geral li産o, 
especialmente, quando se trata de membros da 
mesma famflja 'genl・os e たlhosノ ， moi・ando nas 
terras dos sogros e pais. . . '' (OSORIO, 
1990, p. 183). 

Em Caf (entre o arroio Santa Cruz e o rio dos 

Sinos) havia men9各o a venda de terras de um capitao a "seis 

moradores que se achavam arranchados no mesmo rincAo". Eram 

frequentes as transfer6ncias por heran9as de dotes, na sua 

maioria de pequenas parcelas. Havia quatro pardos e um negro 

forro, dedicados 

titulos. 

a agricultura em pequenas parcelas, sem 

Em Concei9ao do Arroio (Os6rio), havia tr6s 

sesmarias, poucas parcelas de meia l6gua quadrada e 17 casais 

com datas concedidas pelo edital de 1780, de "50 bra9as de 

frente e fundos competentes" (indeterminados). Ao todo 39 

concesBさe息，  
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Em Santo Anton加  da Patrulha havia datas muito 

pequenas contra a costa ou os matos da serra. 

Em Vacaria havia grandes propriedades despovoadas. 

A informa9.o do provedor 6 : 

"Os campos que se d言o por devolutos e 
despovoados, j' houveram neles fazendas 
estabel ecidas, 	Cujas 	senhorias ' os 
desampararam uns por nao cHarem anima加， por 
serem os campos agrestes, e outros por serem 
sujeitos a s continuadas irrup96es que por 
aquela parte fazem os f ndios bugres de 
班nuanos; por ,cujo motivo 声  n言o h百  quem 
queira habitar neles nem conferブr 
estabelecimento alaum . . ." (CADASTRO DE 
bLbMAIlab apua obo民lo'‘一v. 

Esses campos despovoados pertenciam a moradores de 

Viam5o, Laguna, em geral militares (coron6is e capit喜es) Os 

povoados etam tamb6m de militares com milhares de cabe9as de 

gado. Os beneficiArios das terras distribuidas e 

regulariza中as pelo edital de 1780, conforme ocorrera em 1742: 

foram miljtare S de aiguma 
hierarquia: tenentes, capitaes e alferes. 
Havia tamb6m Pessoas que tinham ser、吐do como 
soldados nas tropas de auxiliares, Os 
a9orianos ou seus fiihos Perfazem aPenas 
lo,5% das concess5es, Destes, apenas 2 
possufam escravos . . ." (OSORIO, 1990, p. 
150). 

・ i an5lise de requerimentos ao governador mostra 

ainda que os agricultores a9orianos, compelidos a 

permanecerとm nos locais onde receberam datas, para se 

estabelecerem noutros locais compraram terras vendidas por 

militares contemplados (OSORIO, 199O,p. 152). 

A falta de poder de fato das camaras sobre as 

quest6es de terra era evidente por essa 6 poca. As informa96es 

requeridas pelo edital de 1780 eram dadas pelos comandantes 

militares. A Camara nao era ouvida e tampouco o provedor da 

Fazenda. 

20 OSORIO, op, cit., p. 185 

'9 
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,Jos6 Marcelino procurou garantir a pequena 

agricultura indigena de Anjos, criada em 1768 e a a9oriana, 

desde 1770, pela portaria em 14/03/80, que declarava: 

Por ordem super・iol・ tenho foz・mado 
esta freguesia e vila de Pol・ to Alegre,a vila 
dos f ndios de 入Tくつssa Senhor・a dos An加s, a 
freguesia de San tanna, Concei9ao da Serra, 
S言o Luiz de Mostardas,Santo Amaro, todas no 
di s tiゴ to do continente que governo e ser 
preciso que isto conste quando e aonde 
con venna ・  ・  ・ 	（ MAt-CじJLINU apui kiUDGUIFC)'''. 

Muitos a9orianos, por6m, antes de criarem sua 

segunda gera9ao, foram expropriados depois de 1780, pelo 

governo de Veiga Cabral (1780/1801). GON9ALVES CHAVES, em 

seus escritos revela que: 

os cal・t6rios est言o cheios de 
pleitos, sobre posses e liiiば tes de terras;e 
a origem destes inales data do governo do 
tenente general Sebast猛o Xavier.Este homem 
cheio s6 de si,de suas fidalguias, e caprixo 
milj tar・, atroPelou absol utamente os dた・eitos 
mais sagrados de pac I fi co s, e laboriosos 
colonos, tomando-lhes muitas vezes a terra, 
que elles com seu consenso tacito tinh言o 
povoado, e cultivado depois de a conquistarem 
aos Espanhoes, bugres, e Feras,para dal・ a 
seus validos,para o que muitas vezes mandou 
lan9ar por terra estabelecimentos de bastante 
jmPortancia, e car・rega l・  de ferl・os a nuiitos 
pro pzゴ  et'rios, que se atreviまo of ferecer 
qualquer repugnEncia em perder os seus 
trabalhos, a ponto de que houve muitas 
famflias, que Pol・ cazos semelhantes fugir互o 

器認OSO了●2 Espanhoes 

Segundo OSORIO, a partir do relato de AZARA, 

entretanto, nem todos os a9orianos transportados pelos 

espanh6is para 

permitido: 

Maldonado retornaram quando isso lhes foi 

''Quanto a deser戸o,nao compreendem que, 
nao tendo dado terras nem meios de 
subsist6ncia aos portugueses de Sao Carlos, 
el・a illlPo ss I yeI sua Pei・」nan6ncia aii. Pl・ova 
disso,6 que aiguns- deles e outl・os 皿uitos que 

21 RUDGER, op. cit, p. 51 
22 CARDOSO, op. ci十 . p. 100/101 
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encontraram meios de adquiHr algumas 
propパedades continuam ainda ii可e por aiL 
.s6 se ye a deser ao de Sao Carlos, 
atiゴbuindo-a a que eram portugueses, como se 
os espanh6is naTh houvessem feito o、 jiiesmo em 
tocta Pazてe ．  ・  ・ー  （ ALA1Q aPUQ UbUItIU)ーー・  

Dividiu-se desde logo a sociedade colonial 

especificaniente lusitana. Entre os beneficiados no 

fornecimento das tropas militares, os a9orianos que 

especializaram-se na agricultura triticola de exporta9ao, 

logrando reverter para a estancia e a charqueada, alinharam- 
se 	ao 	sistema escravista 24 	Os 	demais a9orianos 

proletarizaram-se, realizando uma tend6ncia virtual, das 

pr6prias condi96es de estabelecimento: 

''. . . os ilh6us estavam localizados de 
tal modo que a expans.o sobre as terras 
吐rgens contfguas nao era possfvel. Essas 
terras 戸  estavam apossadas e empregadas 
geralmente na pecu'ria.Sem poderem compensar 
suas 	terras cansadas Pela agricul tura 
rotineira, movendo-se sobre o tど1・rit6z・io 
、dzinho, os colonos deviam inevitavelmente 
empobrecer e procurar uma safda na atividade 
urbana. . ." (RUDGGER, 1965, p. 67). 

Ou,' acrescente-se, na fronteira mais longinqua, no 

interior das florestas reservadas, na coleta de erva mate e 

em seu com6rcio, como se ver5 a seguir. 

Os abusos de poder colonial - embargos, viol6ncias 

e recrutamento - recairam principalmente sobre essa popula9ao 

mais pobre, que resistiu de v瓦rios modos: escondendo, 

deixando de plantar, retirando-se para o mato, formando 

posses ou manifestando claramente o descontentamento em 

sedi9.o, al6m de todos esses motivos, pela den!drada e 

desigual distribui9気o de terras. 

A distribui9ao inicial de datas em Porto Alegre, 

para sessenta casais, nao foi suficiente e em 1778 o Capitao 

23 OS6RIO, op. cit., p. 142 
24 Helen Os6rio discorda desta interpreta9ao de Fernando Henrique 

Cardoso, registrando que a zona de Rio Grande produzia 52,47 % do 
trigo possuindo apenas 22,37 % da popula頭o escrava. OS6RIO, op. cit., 
p' 188 
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dis4iminadores, pelosme 
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Montanha observava que''casais sem terra ou com insu方cientes 
come9aram a utnizar-se dos matos que margeavam o Gualba e 

que eram logradouro comum, avan9ando bastante sobl・e elas・・  
(REGISTRO DE DATAS DE TERRAS, apud OSORIO) 25. 

Em 

governador: 
Santo Amaro, ainda segundo o relato do 

como sempre em todas as povoa9 oes 
h'homens maus, e dois rabulistas 、 que dizem 
aos pequeno que El Rey 6 que s6 tem obriga9産o 
de fazer tudo,com estes espliゴ tos de sedi9ao' 
e disc6rdia inauientam os mesmo povos 
、 NAWA LWLb apuci uboii上UJ ーー・  

O governador comunicava tamb6m: "estou de 言  nimo de 
fazer reme9a de alguns a V. Exa.para exemplo e cHa戸o,e 
conhecimento de outros"27 . 

A an瓦lise do relato sobre pequenos propriet6rios e 
colonos a9orianos, revela o seguinte, 

1) Fugas precipitadas, migra96es for9adas, abandono de 

estabelecimentos, rocios abertos, pequenas propriedades, 

posses abertas fizeram parte do cotidiano dos setores 

populares, al6m dos indlgenas, no periodo colonial desde 

1680. 0 espa9o popular e suas institui96es foram 

continuamente desorganizados pela guerra fronteiri9a da qual 

se beneficiaram como sesmeiros tanto setores rein6is, como 

setores nacionais em competi9五o por um mesmo lugar de "homem 

bom", aristocrata, na ordem dos seres e do pacto mon五rquico 
colonial. 

pelai concessao de terras para manter tropas a disposi ao da 

defe-a da fronteira mas resistiram, denunciando em 

25 lb d., p. 125 
26 lb d. 
27 lb 'd. 
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requerimentos, inten9さes das altas patentes militares de 
apossarem-se de toda a campanha. 

2) 0 lugar planejado para o a9oriano se inscrevia dentro 

da estrat6gia popular do pacto mon瓦rquico-colonial: portador 
de data, colono realengo isento de foro, civilmente 

organizado, etnicamente homog6neo, comprometido a integrar e 

abastecer as tropas do rei em suas fronteiras missioneiras. 

A perturba9航o dos planos, nAo s6 pela guerra 
missioneira como pela invas各o de Rio Grande, lan9ou-os na 
competi9喜o com refugiados da mais variada proced6ncia: 

colonos de origem portuguesa, a9orianos oriundos de 

Sacramento e Rio Grande, mamelucos, arranchando-se como todos 

os sem-terras nos terrenos reais, fazendo posses "dispersos 

pelos matos", reduzindo-se sua participa頭o na distribui9胤o 
de terras a uma percentagem de 10, 5% (OSORIO, 1990, p. 150). 
Mas o a9oriano era um s丘dito ciente de sua condi9Ao desde sua 

matriz ilhoa, quando reivindicou terras ao rei. Um grupo 

instalou-se com misteres no meio urbano, outro recebeu 

terras, outros ainda, reagiram contra a exiguidade, 

localiza95o, retardamento do acesso a terra, recrutamento e 

requisi96es constantes. 

Construiu-se, das interpreta96es acima, uma nova 
proposi9ミo analitica, a expectativa de que: os setores 

populares heterog6neos lan9aram-se a reconquista do espa9o 

contra o avan9o dos setores dominantes, mas divididos por 

algumas homogenej.dades em competi95o: o a9oriano branco, 

casal e descendentes de n丘mero que n五o se misturavam, tomando 

essa caracteristica como direita de acesso a terra, em 

competi9ao com outros., inclusive continentinos e paulistas 

que faziam da mesti9agem seu direito de acesso a terra. 

Dentro do quadro positivo, exterior ao pensado pela politica 

da monarquia colonial, os espa9os se confundiram: a regi o de 

Rio Pardo e Cima da Serra, pensada para o s丘dito mameluco foi 

invadida pelos sem-terra de todo o tipo, destacando-se entre 

eles os a9orianos descendentes, nao mais incluidos no 

privil6gio do n丘mero, isto 6 , da carta r6gia de 4 de abril de 



127 

1752, j 	referida no item sobre as sesmarias. Continentjnos, 

mamelucos e a9orianos sem terra, instalar-se-iam na economia 

florestal, palmilhando as florestas do tombo real, 
especialmente nas regiうes ervateiras, explorando a m.o-de- 

obra indigena que tamb6m subiu, uma vez expulsa de Anjos. 

Nela encontrariam: outras popula96es residuais, que 

denominamos primeiros caboclos, exilados da coloniza9ao; 

novas levas de paulistas desbravadores descendo pelo norte; 

novos residuos de di6sporas missioneiras ocorridas durante a 

guerra de independ6ncia oriental e a crise da Cisplatina. 

Tamb6m esses concorreriam para a forina9るo do caboclo. 

3.5 MI33IONEI鵬  

 

ICA1O3 I 獄  

 

A crise do colonialismo espanhol e o processo de 

independ6ncia Platina, atingiram o Rio Grande do Sul de modo 

especifico. Abriram a perspectiva de uma independ6ncia 

separatista, republicana, com a uniao de for9as politicas 
uruguaias e ga6chas. 

O projeto inicial, constru工do pelos orientais de 
Artigas visava a integra頭o do quadrilEtero Uruguai- Miss6es, 
inclusive a 瓦  rea conquistada pelos portugueses desde 1801, 

Entre-Rios e Corrientes. Tratava-se de construir uma 
Confedera麟o Independente tanto das Provincias Unidas do Rio 

da Prata, liderada pela Argentina, quanto do Imp6rio 

Brasileiro (PICCOLO, 1985, p. 34/35). 

A caracteristica nacional e social da proposta 

Artiguista era o livre acesso a terra formulado pelo 

"Reglamento para fomento de la campana y seguridad de sus 
hacendados", instrumento legal da revolu9ao agrAria entre 

1811 e 1820 no Uruguai. 



128 

O documento continha, entre outras, as seguintes 

determina96es: desapropria93o dos terrenos de todos os 
emigrados, 	" mal os europeos y peores americanos" n動  
indultados at6 dezembro de 1815, tamb6m aqueles vendidos ou 

doados de 1810 at6 1815, 9uando os orientais entraram em 

Montevideo, exceto os doados ou vendidos a orientais ou a 

estrangeiros. Os primeiros teriam direito a uma estancia 

conforme o novo regulamento, os outros, ao todo na forma 

prevista; os filhos dos desapropriados seriam poupados at6 o 

limite de sua sobreviv6ncia (TOURON, 1978, p. 155). 

・旦旦旦  ravos foragidos, i ndios, posseiros, pequenos 
propriet瓦rios, entre os quais,6 possivel, houvesse os de 

origem a9oriana, como em Maldonado e S.o Carlos; i ndios, 
ga丘chos, e escravos foragidos do Brasil formavam a base da 

revolu9ao artiguista, democrAtica e radical. 

portugu6s 

A resist6ncia dos escravos no Rio Grande do Sul 

apresentava uma especificidade. A fronteira, a A rea 

neutral, o contrabando, eram alternativas ao quilombo. 

Estudos recentes mostraram que a precariedade da fiscaliza9ao 

policial nas fronteiras, continuamente denunciada pelos 

relat6rios dos presidentes da provincia, viabilizava a fuga 

de escravos para o Prata (BACKOS, 1988, p. 172). Entre 1816 e 

1820 eram constantes as noticias de que Artigas oferecia 

guarida aos escravos brasileiros, prometendo-lhes a 

liberdade. Saint-Hhlaire chegou a observar que os mais 

valentes soldados do lider uruguaio eram escravos negros, 

fugidos do Rio Grande do Sul. Ele julgava compreensivel, pois 

os negros lutavam por sua liberdade (BACKOS, 1988, p. 173). 

Isto 6 , a fuga individual ou coletiva canalizava-se para a 

defesa do Estado oriental, republicano, federalista e, 

primitivamente, democr'tico. 

Missiones, regiao imediatamente vizinha ao atual 

municipio de Tenente Portela, separada pelo rio Piperi- 

guassu, cujas matas fizeram parte do Vice-reinado do Ri, da 

Prata e das Miss6es Orientais, constituiu-se provincia sob o 
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governo de Artigas. Ele reconheceu e mobilizou os i ndios da 

regiao para que aceitassem o projeto nacional. 

A primeira Rep丘blica Oriental, embora militarizada, 

vivendo guerra e contradf96es internas constantes, manteve-se 

fiel a seu modelo inspirador: a Junta de Mayo, em Buenos 

Aires, e aos principios de seu lider inspirador, Mariano 

Moreno. At6 sua ren6ncia em 18 de dezembro de 1810, sob 

pressao do setor conservador argentino, foi obrigat6ria no 

pais a publica9.o e o ensino do Contrato Social (TOUROZ4, 
1978, p. 48/49). 

O setor artiguista a frente da revolu9ao oriental 

sempre apelou a formas plebiscitarjas e a assembl6ia para 

manter sua lideran9a. A cada movimento do Cabildo de 

Montevideo, oide se faziam representar grandes comerciantes, 

fazendeiros e charqueadores, sucedia-se uma assembl6ia 

popular, aclamando Artigas e referendando suas medidas 

(ABADIE, 1969. t. 4, p. 125). 

A lideran9a dos indigenas missioneiros e Guarani, 

coube a Dom Andr6s Guacurari, tamb6m denominado -por 'a1guns 
historiadores de "Taquari", mais conhecido como Andresito 
Artigas. Nasceu em Sao Borja, por volta de 1790. Sua rela9 o 

com Dom Jos6 Artigas iniciou em 1811, quando este aproximara- 
se da fronteira missioneira. 

Andresito, segundo a narrativa de Aur6lio Portcr: 

herdara de seus maiores o 6di0 9 
domina9ao portuguesa, e desde muito jovem(. 
・） cercou-se de uma aura de m・es tfgfo entiで  

os inissioneiros, No l.ivro de batismcs de: S, 
Borja, iniciado em l790, encontrou-se um 
Andr6s, nascido em 30 de dezembro de lク92, 
たiho de pai desconhecido e de Cecilia Cuyay, 
吐百va, do cacicado de D. Maria Marta 
Ta ha ca cue, talvez 	seja ele o Andresito. 
Artigas impressionOu-se com a qualidade de 
sua adesao e adotou-o por たlho,permitindo 
que usasse seu nome, aliando-se a ele na 
id6ia de libertar "aquele peda9o de p言tHa 
comum * . ." (PORTO, 1954, p. 347 e nota 33). 

’，  
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・ O "6xodo dei Pueblo Oriental", em 1811, foi um dos 

fatos mais importantes, do ponto de vista da participa9 o 

indigena no processo da Revolu9ao de Independ6ncia 
art iguista. 

Dom Diogo de Souza, governador do Rio Grande do 

Sul, comandando as for9as portuguesas invadira Montevideo, 

firmando-se o tratado de Pacifica .o com o Vice-rei EAlfo, 
favor五vel ao governo revolucion百rio de Buenos Aires, 
unitarista. Artigas reagiu retirando-se para o norte de 
Salto: 

no s6lo ia poblaci6n laboiゴosa de 
los camPos habfase Plegado ai Paso de 
Artjgas ・  Los indomables Chal・rゴas, sin mas l'ey 
que su voluntad, se le presentaron en nlmero 
de 400 guerreros.Artigas les orden6 atacar 
ai enemigo, dej ndol es nbel・ tad de mantener 
su campamento fuera dei ej6rcito. m 
contingente indio vali6 mucho en esta 
ocasl6ri ・  Las retaguardias enemigas fueron 
lanceadas mas de una vez y puestas en derrota 
Por cacique oscuros y turbas sin nombre. 

、 I-' ・  y i」tutA, aPua isisじKE民 J， “ー．  

Estabelecido o Trjunvjrato das Provincias Unidas do 

Rio da Prata, sob a presid6ncia de Manuel de Sarratea, 

instalou-se a chamada "guerra fria",, de 1812: 

''Los Charrdas que estuvieron trescientos 
aガos en guerra con los esPaガol es, sin un solo 
直a de tregua hasta ei a aflo l812(, . .)por 
primera vez se reunieron a Artigas sin pacto 
de alianza, y conservando' su independencia, 
sus costumbres v h,lhitn.cさ  f七， r',-. 	" (A 
Jana apuct iiゼじKゼ民’"’二  

A guerra fria fazia-se pelo roubo de cavaihadas, 

intercep9Ao de correspond6ncia e presen9a de grupos armados 

suspeitos na proximidade dos acampamentos, passagens de 

arroios e outros lugares estrat6gicos na regi o da campanha. 

Assim como o fustigamento t五tico constante das for9as 

invasoras portuguesas, a "guerra fria" contra os portenhos 

28 BECKER, op. cit., p. 41 
29 Ibid,, p. 42 
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foi obra dos Charruas: 

de cuyos desmanes, tratmndose de horda 
independien te,mal podia deducた、se acusaci6n 
contra ei comando patriota. Y una vez mas ia 
たgura singular de Cacjquillo se Pel・nla como 
ei elemento de enlace entre los indfgenas y 
ei jefe de los orientales . . 	." (A. v T,ARA 
apud BECKER) au. 

・ Charruas 	combateram a 	invasao portuguesa de 

Montevideo ao lado de Artigas, derrotado na batalha de 

Corumb6 em 27 de outubro de 1816, mantendo-se com ele at6 sua 

derrota final em 1820.、  Constata-se a fidelidade Charrua por 

vErias refer6ncias como o documento publicado no Acampamento 

de Arroyo Negro, a 21 de setembro de 1812, incluindo carta de 

Artigas a Don Manoel Artigas,o''Caciquillo": 

cuando tengo ei gusto de hablar ai 
noble casique don Manoei Artigas,lo hago con 
toda la satjsfacci6 n, que me jnsPiran sus 
直gnos pensamientos. Yo estoy muy seguro de 
estar siempre con vos, asf como vos debeis 
siempre contar conmigo. Nada habr' capaz de 
dividir nuestra uni6n; y cuando los enemigos 
se presenten ai ataque, nos vez恒  ei mundo 
ostentar nuestra amistad, y la con fianza que 
man tenemos. Yo estoy muy convencido de tus 
buenos sentimientos; y por las dem's 
calidades que te adornan, ser百  siempre Un 
amigo tuyo,y de los que te siguem, tu padre. 
Ill'Llgas (A ・  y L.AhA apuci BIUHEk' .J .1., 

, Unidos a Casiquillo, aparecem tamb6m Vaymaca Peru, 
Tacuab6 e Juan Yasu liderando em torno de 1000 indigenas 

entre Charruas e Minuanos (BECKER, 1982, p. 173). 

Os Minuanos estavam sob a lideran9a dos caciques 

MasaLana, Moreiras, D. Gaspar do Rio Grande do Sul e Lorenzo 
de Montevideo. Mas as informa96es sinalizam para uma adesao 

temporAria, havendo conflitos de D. Gaspar com Artigas: 

''El 4 de jun10 de l812 participa de un 
encuentro realルado pr6ximo ai paso de ias 
Piedras, sobre ei Rio Daym瓦n, con ei coronel 
portugu6s Joaqufn de Oliveira Alvarez, que ie 
obsequla aguardiente, tabaco y yerba, como a 

30 Ibid. 
31 Ibid. , p. 53 
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los caciques Masalana y Horeyra s. Dfas 
despu6s las fuerzas de Alvarez atacan sus 
toldos matando de 60 a 80 f ndios ( . . .) En 
setiembre del mismo aio D,Gaspar se resiente 
con Artigas alegando ei desamparo de 6 ste, 
cuando el mencionado ataque portugu6s 
(B. k'!NlUb apua bL ur1!J-c) ーー・‘ 

Segundo Acosta y Lara, a ambiguidade de alian9as 

caracterizava os indigenas Charruas e Minuanos de modo geral: 

"Adem百s dei robo y ei contrabando, como 
fuente de superviv6ncia, tienen como 
alternativas ias alianzas inestables con ei 
blanco para ei ejercicio de las funciones de 
guerra; a veces como aliados de Artigas 
contra los esPa五oi es, otras como aiiados deI 
pr6prio gobierno espaflol, y en otras como 
aliados dei portugu6s contra ei espa五ol 

(A. y LARA apud BECKER, Ibid., p. 41). 

Os dados sinalizam, portanto, uma participa9喜o 

estavel limitada aos Charruas, sob a lideran9a de 

"Casiquillo", assim como os guaranis missioneiros de 

"Andresito", na frente artiguista. 

D. Jos6 Artigas investiu Andresito comandante das 

Miss5es de um e outro lado do Uruguai, em mar9o de 1815. 

Recomendou-lhe "severa vigilancia coin o fim de evitar um 

avan9o das tropas portuguesas", e refor9ar os Povos de La 

Cruz e Sao Tom6, situados na banda ocidental do Uruguai, na 

fronteira das Miss6es. Em comunica9ao de 13/03/1815, Artigas 

lan9ou uma proclama9.o, subscrita por Andresito: "Andres 

Guacul・anj y Al・ tigas ciudadano capit'n de blandengues y 

Comandante general de la Provfncia de Misiones por ei supremo 

gobierno de la Libez・tad, a todos los natul・ales de la Banda 

Oriental". Tamb6m sub'screveram-na os irm5os Vicente, Cec工lio 

e In瓦cio Tirapar6, Justo e Fernando Teubay, filhos das mais 

importantes familias indigenas de Sao Bonja. Vicente fora 

capit嵐o da primeira companhia do Regimento das mss6es ・ Era 

casado com Justa Teubay, sendo assim, seus cunhados os demais 

signat5rios da proclama9ao. Pertencia ao cacicado de D.Felix 

Capiy. Foi um dos mais destacados comandantes de Andresito, 

morrendo em combate contra os brasileiros. Em junho de 1815, 

32 Ibid., p. 190 

I 



133 

reuniu-se o Congresso do Oriente em Concepcion dei Uruguai, 

do qual participara um deputado por Missiones, jA constitu工da 

provincia com os povos guaranis (TOURON, 1978, p. 65). De 

1815 a meados de 1816, as hostilidades concentraram-se nas 

Miss6es Ocidentais, contra os Paraguaios. Artigas aconselhava 

Andresito a nao atacar S.o Bonja e tentar atrair os i ndios 

(PORTO, 1954, p.349). 

Os artiduistas ocuparam Montevideo, em mar9o de 

1815: 

''La miseHa alcanzaba a la mayoria de la 
P0bla ci6 n. 	La 	import言ncia 	que 	en 	ei 
moザimiento artiguista tenlan los p eauenos 
naqenuacios, como asl tamblen Ia tradlcユon 
anりliatllunaista, ei democratismo roussonユano 
revolucionario y ei papeI cada vez mayor de 
ia月  Peonaaas, negros e .zndlos en ei eJercito 
ー  incluyendo a los gual・anles misioneros ー  
ib.n a contribuir a aue la sol uci6n de los 
prqoiemas se niciera p or un camino avanzaclo 

、 1tJuruN, Iり  - 	, p. IDJ). 

Deterrnin糾va o regulamento de terras nes.se  sentido, 

dirigindo-se aos d ue constituiam a maior parte da tropa de 

Artigas: os terre os disponiveis em cada jurisdi9ao seriam 

  

repartidos entre os que fossem mais dignos e com prioridade 

aos negros livres,, mesti9os i ndios e "criolios" pobres; os 

agraciados obrigar-se-iam a formar um rancho e currais no 

prazo de dois mdses, com prolongamento de mais um rn6s, 

passado o qual perder百  o direito a terra que ser百  passado a 

algu6m "laborioso"', "ben6fico" a provincia, nao poderiam 

alienar, 	vender ou 	contrair d vidas sobre 	as terras 

recebidas, 	sob H ena 	de nulidade, at6 	completar-se a 

reorganiza .o agr ria em prazo que seria anunciado pelo 

governo da provincia; sob licen9a exciusivamente dos tenentes 

de provincia, os agraciados poderiam recolher animais das 

estancias de europeus e maus americanos para povoar suas 

dota93es; as matan9as de gado foram proibidas, os tenentes de 

provincia deveriam apreender os vagos, remetendo-os ao 

quartel-general ou ao governo de Montevideo para o servi9o de 

armas; desertores de armas e quem se encontrasse sem 
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papeletas comprovando vinculo de trabalho, seriam 

considerados vagos (TOURON, 1978, p. 153 a 156). 

Artigas editou um regulamento, em 10 de setembro de 

1815, disciplinando o com6rcio exterior, organizando uma 

uni.o aduaneira entre as provincias da Banda Oriental e, mais 

al6m do Uruguai, C6rdoba, Santa F6, Corrientes e Missiones, 

sob sua influ6ncia. Estabelecia um sistema de prote9ao a 

produ9喜o, procurando consertar interesses livre-cambistas com 

protecionistas. Buenos Aires e as regi6es que se 

identificavam corn os interesses portenhos receberam 

tratamento de paises estrangeiros (TOURON, 1978, p. 63). 

O cabildo, entretanto, manobrava para esvaziar a 

reestrutura9ao fundi5ria. A partir de 10 de novembro as 

comiss6es previstas para aplica-lo j瓦  estavam nomeadas mas 

n o receberam suas portarias at6 o fim do m6s para que 

iniciassem suas tarefas. Em lugar delas e さ  margem de 
qualquer provis喜o do regulamento, os cabildantes passaram a 

legislar, criando jurisprud6ncias para im 

comissionados achassem onde estabelecer 

(TOURON, 1978, p. 223). Ao fim de tr6s meses 
os camponeses 

at6 parecia, 

impedir que os 

segundo TOURON (1978, p. 229), que o regulamento nascera para 
consolidar 	os 	latifundiErjos 	contra-revolucion瓦rios: 
paraljsa9ao dos organismos de aplica9五o do regulamento, 

prote9ao de grandes fazendeiros confiscados, subversao do 

aparato judicial, uso da for9a para desalojar posseiros, 
tr瓦fico dos bens desapropriados, etc. 

Os camponeses pobres responderam ocupando a terra e 

reagindo A s manobras do cabildo, dentro de uma tradi9ao de 

resist6ncia, de lutas jA desenvolvidas em defesa das terras 

de comum, no periodo colonial (TOURON, 1978, p. 25) 

articulando-se aos comissionados da confian9a de Artigas, 

resistindo abertamente em Sorfano e Rocha sob a lideran9a de 

Marcos Velez (comissionado) e Encarnacion, dirigente 
revolucion瓦rio (TOURON, 1978, p. 211/234). 

A politica artiguista para com os i ndios provocou 

oposi9&o especialmente em Corrientes, onde lutavam desde os 
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tempos coloniais criolios e guaranis. Esses foram um dos 

principais apoios do artiguismo principalmente para manter 
seus partid亘rios no poder, em um quadro de intensifica9ao das 

lutas internas durante o periodo revolucion瓦rio. A situa9.o 

de provincia outorgada a Miss6es e sua representa9ao no 

Congresso dei Oriente, despertou forte oposi95o em Corrientes 

e noutras provincias: ''El que Artigas proclamara la igualdad 
e ei mayor derecho de los f ndios, y hasta trajera a la 

Provfncia Oi吐en tal guaycurdes y abipones chaquenos, alarm6 a 

sus aliados. . ." (TOURON, 1978, p. 65). 

Andresito organizou uma for9a considerAvel, 

composta de missioneiros de todos os povos e de uma e outra 

banda do Uruguai. A companhia de Tirapar6 aderiu em massa ao 

seu antigo comandante das lutas de 1810/11. 0 Pe. Frei Jos6 

Acevedo, franciscano, foi mentor espiritual e subchefe desse 

ex6rcito, chamado "mi compaflero" pelo pr6prio Andresito. 

''Prestigiado por seu h百bito, comovia a 
fibra patri6tica dos indfgenas,assegurandoー  
lhes que era sacH査cio digno da recompensa 
divina combater pela P言tria e morrer pela sua 
liberdade;enquanto Andresito,disciplinando 
aquele recrutas imbufdos de fel・Vm・  Por seu 
capelao e companheiro,constitufa um ndcleo 
mi l ital・  que, 	durante muito tempo, seiゴa 
inconrrastavei (PE1JIM apwi F'OFU'O''J”. 

Os franciscanos se notabilizaram por sua intensa 

participa9五o na revolu9ao federalista e democr瓦tica oriental. 

Seu col6gio foi responsavel pela forma9胤o de quadros 

revolucionarios, entre os quais o pr6prio Artigas. Em seu 

quartel-general, 	discutindo 	e 	exercendo 	lideran9a 

especialmente em Missiones, destacou-se o ex-frei 

Monterruoso, como agitador e pensador altamente qualificado. 

Andresito invadiu as Miss6es pelo Passo de Itaqui 

(imedia96es da atual cidade Argentina de Alvear) 34 em 

setembro de 1816, na sequ6ncia da proclama9各o de 22 de julho, 

concitando a popula9ao da Banda Oriental a reagir com as 

armas na mao contra a ocupa9ao iminente da Cisplatina pelo 

33 PORTO, op. cit., p. 348 
34 Ver PORTO, op. cit p. 321 a 324. 
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ex6rcito portugu6s sob comando do General Lecor. A ele 

juntaram-se mais tarde as tropas de Sotel, que passaram o 

Uruguai no distrito de Entre-Rios e mais tarde as de Verdum e 

Artigas, pelo mesmo local. Entre 12 e 21 de setembro com seus 

2.000 homens entre correntinos e guaranis, Andresito avan9ara 

at6 S3.o Bonja, passando pela estancia de Sao J0三0 Velho e o 

Rincao da Cruz. Foi derrotado, depois que os portugueses 

receberam refor9os de tropas de rio-grandenses e paulistas. 

O general Lecor conquistou a Banda Oriental, em 20 

de janeiro de 1817, para Portugal, a futura provincia 

brasileira da Cisplatina. Os portugueses, em repres百lia ら  s 

hostilidades dos Missioneiros Orientajs de Andresito, 

invadiram, queimaram e demoliram at6 os alicerces, as 

povoa96es de Japeju, Sao Tom6, Santa Maria, S喜o Xavier, 
M言rtires e Concei9ao, em 1817, situadas a margem direita do 

Uruguai e saquearam S胤o Jos6, Ap6stoles e Sao Carlos. 

Em julho do mesmo ano os Missioneiros Orientais e 

os Correntinos de Aranda foram derrotados em Ap6stoles. Em 

1818, esse comandante foi morto em combate e a povoa9.o 

incendiada. Em 25 de abril de 1819, os Missioneiros Orientais 

passaram novamente o Uruguai penetrando pelo norte at6 o rio 

Piratini, nas imedia96es de Sao Nicolau e guardaram essa 
posi9胤o at6 11 de junho, quando foram expulsos pelos 

portugueses. Em Santo Cristo, mais ao norte, o destacamento 

de Vicente Tirapar6, morto em combate, foi derrotado. 

Andresito Artigas, batido novamente em Itacurubi e 

Sao Isidro, retirou-se das Miss6es. Tentando fugir pelo Passo 

de S胤o Lucas, foi preso e remetido para o Rio de Janeiro, 

fortaleza de Santa Cruz, onde morreu alguns meses depois, em 

circunstancias n各o esclarecidas. 

Dom Jos6 Artigas, vencido pela coaliz.o entre 

portugueses e grandes propriet6rios da Banda Oriental, 

manteve-se 	irredutivel face a s 	press6es do Unitarismo 

Argentino. Recusou-se a qualquer acordo a menos que a 

Argentina declarasse guerra ao Reino Unido do Brasil e 

Portugal. A debilidade militar de Artigas enfraqueceu-o 
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perante a coaiiz喜o de lideres federais, que preferiram ceder 

aos termos portugueses, como Rivera, ou argentinos, caso de 

Ramirez, chefe da provincia de Entre-Rios. 

Missiones persistiram fi6is ao projeto de 

indigenas constituiram seus 丘  ltimos soldados no 

com Ramirez. 

Corrientes e 

Artigas. Os 

enfrentamento 

''Derrotados, se embarcaron ei Gral, 
Art igas, どatias Abacd y otros de su tropa,en 
ei paso de la Candel'zゴa, quedando las dem's 
fuerzas en ia costa misionera, ai mando dei 
o賀cial Ni caias AHp6 y en compania dei 
pro fesor 	Bonpi and . 	. 	." 	(Oficio de 
Comandante militar de Yaguaret6 Cor瓦, 
Saturnino Blanco Nardo, a Francisco Rainirez, 
de 10/09/1820. Original en ei Archivo 
Nacional de Asunci6n donde fuera remitido l) or 
Kamlrez a jiでan cla (APuci 11Yどb A!SADIFl ー’．  

Artigas internou-se no Paraguai ainda com o 

objetivo de reorganizar-se e convencer Francia a apoi6-lo. O 

ditador paraguaio, entretanto, n各o se afastou de sua 

tentativa isolada de constru9ao nacional aut6noma. Recebeu 

Artigas em exilio mantendo-o internado a 250km ao Nordeste de 

Assunci6n, em San Isidro Labrador, centro de importante zona 

ervateira, que se estendia at6 a fronteira brasileira. 

Artigas entregou-se atividades agricolas, ajudando 

constantemente a popula95o local. Os oitenta homens que 

acompanharam o chefe oriental ao exilio, receberam terras. 

''Les fue asignada una zona,a unas dos 
l6guas de ia Asunci6n,en ia jurisdiccion dei 
departmento de San iorenzo dei Campo Grande, 
facilit百ndo-se a eiies (. . .) vacunos, 
semillas e instrumentos de la branza, para 
constituir una coi6nia aerfcola 
(inuuuu apua uiui上i ec a工Iユ111・  

Aim6 Bonpiand estabeleceu-se tamb6m em 1820 em 

Santa Ana, a duas l6guas da margem esquerda do Paran. 

Integrou-se aos h瓦bitos da popula9乱o, ocupou-se do preparo do 

mate, exercendo grande influ6ncia sobre os i ndios que p6de 

35 REYES ABADIE, Washington. H. BRUSCHERA, Oscar. MELOGNO, Tabar6. 
Montevideo, Margarita Silberg, 1971, 4 t., p. 243 e nota 80, t.4 

36 Ibid., p. 245 

ft 
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reunir, remanescentes das tropas dispersas dos dois generais 

Artigas (Andresito e Jos6). Foi atacado em fins de 1821 pelos 
soldados de Francia. V巨rios i ndios foram mortos e feridos, 

sendo ele mesmo ferido, aprisionado e transferido para ItapuA 

e depois para Santa Maria onde permaneceu 10 anos (LINHARES, 

1969, p. 51). 0 retrato de Artigas constante do Atlas de 

Demersay, publicado em Paris, 1860, foi feito por Bompland, 

sendo mais um indicador da troca existente entre os dois 

personagens. 

Tanto L,INHARES (1969), quanto Abadie (1971), 

referem que Francia mantinha contatos constantes com 

comerciantes brasileiros de erva-mate, mais precisamente 

homens de neg6cio do Rio Grande do Sul. Atrav6s deles 

mantinha-se informado sobre tudo que se relacionava a Artigas 

no exterior: 

"Al Craveiro que le dijo que Artigas est百
尻en guaI・dadito, le hubiel・a Vd contestado que 
Bonaparte que fue emperadol・ de los franceses, 
estaba igualmente bien guardadito en poder de 
los ingleses, donde se refugi6 en su 'lti ma 
aesgracia ・  ・  ・ー  （ 141ANU1A apuci AI3AリlEJ"’. 

Segundo LINHARES, (1969, p. 50) Francia tamb6m 

trocava mate por muni9うes e armamentos com aqueles 

negociantes, iniciando assim, o armamento do Paraguai. 

A luta entre Ramirez e Artigas influiu 

decisivamente sobre a popula9ao do Rio Grande do Sul nos 

povos missioneiros e no Alto Uruguai. 

''Todos os habitantes das aldeias de 
Entre-Rios passaram a este lado do Uruguai, 
disseminando-se entre as provfncias oriental 
e continentista,constando a Saint Hilaire 
que montavam os retirantes "a pouco mais ou 
menos 7000 (. . .) O incremento da nossa 
popula9ao pode avaliar-se por isto;s6 pelo 
vau do Quarai,de agosto de l820,a janeiro 
de l821 entraram mais de 3000 aborfgenes, 
havendo muitos outros penetrado em nossas 
mss6es, pelo Alto Uruguai, e n言o たcando a 
Oriente do mesmo rio, senao alguns velhos e 
enfermos absolutamente impossibilitados de 

37 Ibid. , p. 248 
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transladar-se ao estrangeh・0 
1954, p. 406). 

(PORTO, 

Esses contingentes foram ainda acrescentados das 

descidas para feitura de erva ou de migra96es para fugir das 

hostilidades de Francia e dos Lopes, seus sucessores. 

Sobre a resist6ncia da identidade oriental entre os 

missioneiros, conta Varella, citando Saint Hhlaire 

os f ndios mdsicos da companhia de 
guaranys, tirados de Auiss6es pelos 
port uguezes, davam uma serenata a Saintー  
g1lai re, chegando ao acampamento realista,o 
bom gosto dos aborfgenes surprhendeu o homem 
de sciencia,mas o que o moveu a especial 
reparo (. . .) viu-os a cantal・  um hymno 
composto, durante a guerra, em honra de 
ircユgas ・  ・  ・ ’' tSAIN'f-HILAIRE apud Varella) "e. 

A an'lise do relato sobre Missioneiros americanos 

revela o seguinte. 

、  

1) A luta contra o unitarismo argentino, a influ6ncia de 

Rousseau, de Mariano Moreno, o redistributivismo agrArio; a 

alian9a est'vel com missioneiros, sob a lideran9a de 

Andresito Artigag, setores charruas, sob a lideran9a de 

"caciquillo", negros e pequenos colonos, o 6 xodo do povo 

oriental com Artigas; caracterizaram uni estado primitivamente 
democr瓦tico, vinculado ao lider nacional pela institui9ao das 

assembl6ias e congressos das provincias federadas, em 

oposi9ao ao cabildo de Montevideo que protelava, 

descaracterizava juridicamente o regulamento agrario de 1815 

e tomava medidas de for9a contra os posseiros. 

A democracia e o federalismo artiguistas, associado 

a normas, leis e institui96es redistributivistas, tinham, na 

figura do chefe, a converg6ncia da 6 tica de origem tribal e 

de origem ocidental, municipalista e aristocr瓦tica: criara-se 

um novo soberano, uma nova lei, capaz de articular a 

dessemelhan9a americana, i ndia,negra e branca; o estado 

nascente americano nao teria rei, seria uma rep丘blica 
、  

38 VARELLA, Alfredo. Hist6ria da grande revolu9五o: O cyclo Farroupilba no 
Brtt1. Porto Al、 →ー  e, Globo, 1933. 
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federativa e democr言tica. Mas foi derrotado e a dessemelhan9a 
americana remetida a sua fragmenta9喜o. 

2) Indicios tais como: um reduto dos mais fi6is 

seguidores de Artigas instalou-se em San Isid'o Labrador numa 
zona ervateira fronteiri9a com o Brasil; em Corrientes e 
Missiones, tamb6m zonas fronteiri9as houve uma forte 

penetra9ao do Artigu.ismo; houve conflitos entre os i ndios 

artiguistas liderados por Bompland e a ditadura Paraguaia de 

Francia, tamb6m na regi o fronteiri9a a duas l6guas da margem 
esquerda do Paran5; a luta entre Ramirez e Artigas repercutiu 
na popula麟o do Rio Grande do Sul, disseminando-se entre a 

provincia oriental e continentista; os missioneiros, mesmo 

sob dominio portugu6s, cultivavam sua identidade oriental, 

entre eles, clandestinamente, a possibilidade de que 

camponeses a9orianos no Estado Oriental seguissem Artigas, 

nos leva a s seguintes expectativas: 

a) parte desses atores hist6rjcos e sociais derrotados, 

exilaram-se no Rio Grande portugu6s, misturaram-se a 
popu1a9各o ga6cha, que mais tarde subiria a serra, preferindo 

uma vida meio n6made, perambulando, do q ue a ditadura 

paraguaia ou a integra9ao com a Argentina; enquanto outra 

parte permaneceu no Paraguai, sob controle estreito de 
Franc ia. 

b) parte dessa di5spora, sequente a mais uma tr瓦gica derrota 
de setores populares contra o pacto mon百rquico - colonial 
internar-se-ia nas florestas. Andresito Artigas e sua gente 

internaram-se pelos ervais de Santo Cristo, onde passava o 

caminho para o sertao do Comandai e os demais ervais de Giru. 

e Santa Rosa. Ele foi preso, mas muitos de seus companheiros 

internaram-se na regjao, acaboclando-se: mais um cristal 

cultural buscando distancia das institui96es vitoriosas, no 

tombo real e depois imperial, onde seriam virtualmente 

posseiros do imperador, depois de 1822. 



C組TUbO Iy 

、  

SOBRE O CABOCLO AO NORTE 

DO RIO GRANDE DO SUL 

Este capitulo tem como objetivo reconstruir a 
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emerg ncia do caboclo na hist6ria dos municipios de 

Alta, Passo Fundo, Soledade e Campo Novo. Valemo-nos, 

tanto, da cr6nica de VELLOSO da SILVEIRA, magistrado em 

Cruz 

para 

Cruz 

Alta (1855), e, dois anos depois de deixar a magistratura, 

vereador 	da C mara Municipal at6 1866; 	de hist6rias 

municipais, que recolheram desde atas das C maras, onde se 

encontra o registro do quotidiano politico local, 

correspond6ncia, despachos de autoridades a peti95es 

populares at6 relatos dos mais antigos moradores desses 

municipios. 



4.1 CRUZ ALTA, PASSO FUNDO, SOLEDADE, CAMPO NOVO 

E PAI棚IRA IA3 MISりI【  3 

A incorpora9喜o do Alto Uruguai ao territ6rio 

brasileiro deu-se a partir de primeiro de outubro de 1777, 

quando o Tratado de Santo Ildefonso determinou: 

,continuar' o donゴfio de Pol・ tugal, 
pelas cabeceiras dos rios que correm at6 o 
mencionado Rio Grande e Jacui at6 que 
passando por c力na das dos rios Araric百  e 
Coiaqui que ficarao da parte de Portugal, e 
as dos rios Piratini e Abimini que ficarao da 
parte da Espanha, se tirar巨  uma linha que 
cubra os estabelecimentos portugueses at6 o 
desembocadouro do rio Peperi-gua9d, no 
Uruguai. . ." (PORTO, 1954, p. 260). 

Manoel dos Santos Pedroso, pai de um dos principais 

protagonistas da conquista das Miss6es, transferiu-se de 

Curitiba,, como era costume na 6 poca, para o Rio Grande do Sul 

onde exerceu a atividade de tropeiro. Adquiriu grande 

conhecimento da regi喜o e justo por isso, quando da demarca9ao 

do Tratado de santo Ildefonso, foi nom'ado alferes de 

milicias, e indidado para o lugar de pr瓦tico ou vaqueano, da 

primeira divisao demarcadora. Acompanhou toda a campanha da 

demarca9ao iniciada em 5 de fevereiro de 1784, junto ao 

arroio Chui. 

Os paulistas tropeiros, depois de terem se apossado 

do planalto de Guarapuava, no ParanA, fundaram Palmas e 

Curitibanos na regi.o dos campos de Santa Catarina. Dai, 

atingiram, gradualmente, a 瓦  rea de Nonoai, Passo Fundo, 

Palmeira das Miss5es e Cruz Alta. Tratava-se da apropria9各o 
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da gadaria remanescente da cria9ao jesultica e da defesa do 

territ6rio das Miss6es depois da conquista de 1801. 

Curitiba e Lajes, pontos de passagem entre Sac 

Paulo e o sul, contribuiram com um ter9o de suas popula96es 

para o povoamento do territ6rio ga6cho. Em 1810, organizaram- 

se as guerrilhas do sul, para combaterem a vertente 

autonomista oriental. Eram grupos armados de sessenta homens, 

sob comando militar, que a partir do planalto paulistano, 

estabeleciam n6cleos populacionais com base em fortalezas. 

Segundo PEREIRA SOARES (1974), podiam apoderar-se do gado 

chimarrao muar e bovino, explorar metais, escravizar i ndios e 

apoderar-se de despojos de guerra. 

Expedi96es, tais como・  a do coronel Diogo Portugal, 

vinda de Sao Paulo (17/07/1790) e a de Athanagildo Pinto 

Martins (1816) sairam de Atalaia, em Guarapuava, no Paran. 

Ele partiu para Missうes, via Lajes, Vacaria, 

infletindo a oeste, seguindo a lombada da Coxilha Grande, 

caminho trilhado por i ndios e jesuitas buscando o leste, rumo 

ao mar. Foi a rota seguida pelos sertanistas, gaud6rios e 

contrabandistas ao aprisionarem gado, ap6s a expulsao dos 

jesuitas. 

O oficio do alferes Manoel da Fonseca Pais, 

comandante do registro de Santa Vit6ria, ao brigadeiro Xavier 

da Veiga Cabral Camara, em 15/03/1786, demonstra que desde 

essa data abriam-se caminhos alternativos para evitar o 

pagamento de impostos: 

tamb6m j亘  trilhado seguramente em l0/11/1801, 
por uma for9a mista de l28 aventureiros, 
recrutados na VacaHa, comandados pelo 
capit動  Joまo da Costa Varela (que) passou 
paraー  asー,Hss6es atrav6s de uma picada,a 査h 
de refor9ar a guarni9産o pol・ tuguesa dos povos 

.indivfduos da l互la dos Lajes da 
Capitania de S言o Paulo,abriram um passo no 
Rio Pelotas(, , ,) 14 l6guas do registro de 
Santa l互 t6ria em 1784.O caminho seguido por 
Athanagildo Martins, eIll l816, foi este, A thanagildo Martins, 	em l816, foi este, 
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rec6m conquistados, atrav6s do territ6rio de 
Passo Fundo e Cruz Alta e a picada serviu 
para varar o gato Port ugu6s e ou o Mato 
Castelhano" (PEREIRA SOARES, 1974, p. 101). 

A liga9ao entre Vacaria e os Sete Povos, ou j百  
existia ou se sabia de antemAo que era exequivel. Na Lagoa 

Vermelha, cruzada pelo itiner5rio, havia ervais explorados de 

longa data, cujo produto transportado em carretas deixara 

sulcos facilmente encontr6veis e seguiveis pelos campos. 

Noticias da coluna de Varela indicam que o capitao apenas 

alargou a travessia. Ao chegar a expedi9ao a Sao Nicolau, seu 

destino, o sargento mor de Drag6es, Joaquim F6lix da Fonseca, 

primeiro comandante das MiBsうes Orientais, rec6m 

conquistadas, escrevia em 22/11/1801 ao governador Jo気o 

Roscio, informando a chegada de Varela. Em nova 

correspond6ncia de 14 de janeiro, reconhecia: 

.impratic'vel reter aquela pobre 
gente, que ia desel・ tando uma atr百s da outra e 
que 1he Parecia convenjente facni tar-ihe a 
licen9a (. . 	.) assim tratados, tal vez 
concorressem de boa vontade a(. . .)outra 
convoca9言o de emerg6ncia. . ." (FONSECA apud 
PEREIRA SOARES)'. 

O roteiro foi cada vez mais trilhado. H瓦  indicios 

de que, pelos fins de 1802 ou come9os de 1803, depois do 

epis6dio da conquista das Miss6es, passaram por ele as 

primeiras tropas rumo a Vacaria (PEREIRA SOARES, 1974, nota 

99). Esse tamb6m foi o caminho do tropeiro. Jo.o Jos6 de 

Barros em 1808 e das tropas que foram defender as Miss6es, 

pois o comandante da fronteira do Rio Pardo, Patricio Correa 

da Camara, escrevera a D.Diogo de Souza em 21/07/1810: 

determine ao Comandante de Cima 
da Sel・ra lVacaHa e S.o Fr・ancisco) estejam 
prontas a entrar em Miss6es pela mesma picada 
que o fizeram em guerra passadaJ; em 1812 
pelo furriel Ludovico Leite Ribeiro' vindo de 
vacaria ．  ・  ・ 	（じAiva, apuct rE tu.11J b uai どb)' . 

1 PEREIRA SOARES, Mozart. Santo Antonio da Palmeira. s. 1., Bells, 1974, 
p. 102 

2 Ibid. 
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Oito a dez anos depois da Conquista das Miss6es, 

estavam baldios os campos e matos dessa parte da regi o 
Serrana, j 	que o governador Paulo Gama interrompera o 
procesgo de distribui9五o de sesmarias. Mas existiam vestigios 

do caminho por onde os jesuitas mandavam colher erva-mate em 

Botucaral (Soledade) (SILVEIRA, 1979, p. 275). Havia alguns 

ranchos que acolhiam exploradores vindos de Sao Martinho ou 
da regiるo de baixo da serra; ranchos de inLLaa.lnissionejros 

nas estancias jesuiticas abandonadas: Concei9云o, Tupanciret各  
e S喜o Pedro. 

) 	Estabelecimentos de cria9五o e cultura apareceram 

por volta de 1810. Entre outros, o dos antecessores do Major 

Jos6 Joaquim da Silveira, ocupado desde essa data: 

quando o Marechal Manoel Carneiro da Fontoura f6'-los 

compreender num escrito particular de compra e venda entre 

ele e o cabildo de S.Miguel 

273). 

'I 
. 	. (SILVEIRA, 1979, p. 107 e 

O Comando Geral das Miss6es fazia as concess6es, 

At6 1826, havia em Cruz Alta 890 posses tomadas por ocupa9 o 
prim五ria ou concess胤o provis6ria do Comandante Geral das 

miss6es. Desse modo completou-se a usurpa9ao de terras 

guaranis (SILVEIRA, 1979, p. 275). 

A correspond6ncia de Athanagildo Pinto Martins, 

preparat6ria d"e sua descida ao sul (1816), .com Chagas Santos, 

Comandante da Fronteira de Sao Borja revela que: fora 

incumbido de procurar bom transito para uma estrada desdd 

Atalaia a Miss6es; Chagas Santos j五  tinha conhecimento de boa 

parte do itinerdrio a ser seguido num terreno adequadamente 

seco, plano, favor瓦vel ao transito de carretas, encurtando a 
distancia a S各o Paulo. Segundo PEREIRA SOARES (1974), 
Athanagildo n五o teria feito novo roteiro do ponto em que ele 

encontrou a Estrada Geral, entre o Rio Grande e Sao Paulo e 
dai para oeste, at6 S各o Borja. Mas desde o ponto de partida 

do Arraial de Atalaia (Campos de Guarapuava) at6 o encontro ー  
da Estrada Geral, seu itiner5rio revelou um roteiro 
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desconhecido at6 entao, e que atalharia o caminho para Sao 
Paulo em 60 l6guas (PEREIRA SOARES, 1974, p. 106). 

O cirurgiao-mor Francisco Ferreira de Souza, que 

acompanhara a ida ao Rio Grande do Sul do primeiro Regimento 

do Rio de Janeiro, em relat6rio de 1773, assim descreveu os 

a9orianos: 

,'’二，・  ・ P0く aやや加SOS 月言o 皿  os que maお  
Lra9牛gam ．  ぞeauzznao .a dinheiro toda a 

Iぎ9a穿ao aa ． 讐rra e viveres; sus妙ntam-se 4e 
ieijao e a0000ra, os vestidos ndO Passam de 

撫蕪鴛ma camisapassam,orrem ( .鍔撫e, deteto o鴛驚

器o asa鷲“ごes t mchamada警驚,農脅u(.I .Ius .Iusa)ual usam 

蕪鷲コ蕪難um porongo,b ou cula,am essa bebida poram todo o dia. . ." 

Passo Fundol, sob o dominio dos jesuitas fazia parte 
do governo de S五o Jb.o Batista das Missさes, habitado por 

Guaranis, Tapes, Charruas e Minuanos. A regi o, embora mais 

distante, apresentava ervais importantes para as Missる旦s. O 
comissArio portugu6s da demarca9.o do Tratado de Santo 

Ildefonso prop6s a coloca頭o de marcos no lugar. Os espanh6is 

discordaram, tratandp de preservar o dominio dos ervais. 

Possivelmente os missioneiros frequentaram o Mato Castelhano, 

como ponto de passagem, tanto, que em 1653, tropas do Padre 

Alfaro, enfrentaram nas proximidades, nos campos de Vacaria, 

a expedi9ao lusitana de Manoel Bicudo. 

・ Entre 1777 e 1801, sob dominio castelhano, manteve- 

se uma guarda no periinetro do mato, para guarnecer a 

fronteira lusitana de Vacaria. Mas nessa 6 poca, os Coroados ? 

Tupis, vindos do ParanA, bateram os Guaranis e ocuparam as 

florestas do Rio Grande do Sul. A floresta ofereceu-lhes 

fartos meios de subsist6ncia, especialmente o pinh航o. Passo 

3 LINHARES, Temistocles. Hist6ria econ6mica do mate. Rio de Janeiro, Jos6 
Olympio, 1969, に  "2 p., p. 111 (grifo nosso). 
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Fundo constituiu um de seus principais espa9os de fixa9喜o. 

Seu territ6rio continuou sob o dominio dos Kaingang, embora 

atravessado pela trilha de tropeiros. Tem-se noticias da 

travessia de Jo議o de Barros em 1819 e de Manoel Francisco 

Xavier em 1822. Com  seus escravos ele percorreu Passo Fundo e 

Carazinho, buscando os ervais de Palmeira, erigindo Carijos, 

engenhos rudimentares de erva-mate, de cujo produto obteve a 

compra de muares, conduzidos pelo mesmo roteiro ao ParanA. 

Segundo CAFRUNI: 

os elementos que entraram na 
forma戸o rio-grandense fcrram;A9orianos (. 
.) os paulistas bandeirantes (. . .)nos 
campos de Vacaria(, . .)Cjma da Ser・I・a de 
Viamao e mais tarde de Passo Fundo,Cruz Alta 
e Miss6es; os espanh6is que aqui penetraram 
diversas vezes quando parte do RGS se achava 
sob donゴnio daquela na9ao, quando vieram 
grande nI了mero de prisioneiros da gente de 
Andresito Artigas . . ." (1966, p.625). 

fronteiras do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e S各o 

Paulo, Pelas policias da entradas e saidas dos matos 

comandadas pelo cel.Antonio de Mello e Albuquerque(o Inanso) 

fronteiras do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e Sるo 

Paulo, pelas policias da entradas e saidas dos matos 

comandadas pelo cel. Antonio de Mello e Albuquerque (o manso) 

(SILVEIRA, 1979, p. 295) aliado a Antonio Jos6 de Mello (o 

brabo). Este, por sua vez, liderava uma concentra9ao de 

indios na fazenda Borboleta, em Campo Comprido (VENZON, 

1991) 4 . 

O povo de Sao Miguel fora esvaziado desde 

22.05.1757 pois com muito trabalho, de idas e vindas, p6de o 

padre Balda recolher umas 220 fam lias, das ro9as para lev瓦ー  
ias a Concei9ao: 

quanto abs demais al9ados(. . .) 
um grupo nas matas do Piratini, outros 
metidos entre os infieis sem ddvidas entre os 
Kaingang passo fundenses e imedia96es, e boa 

・ As expedi96es quど  atravessavam essa regi5o eram 

perigosas, pois ela ficou durante muito tempo sob controle 

dos selvagens. Ainda depois de 1830 eles eram vigiados at6 as 

4 VENZON,Rodrigo. As sociedades guaral万  e Kaingang. Porto Megre,ANAl, 
a, d. p. ")7 a 312. 



148 

parte na serrania do Tape(. . .),Api cacuro 
(. . .)com os Pes.Adolfo Escal e Miguel de 
Soto, levados a fol・9a, recusando-se a vn・ e 
nem deixar que vissem os padres. 
(CAFRUNI, 1966, p. 605). 

Em 17.01.'1788, a comissao demarcadora do Tratado 

de Santo Ildefonso encontrou missioneiros em plena atividade 

ervateira na Serra de Botucaral, a uma distancia de 

aproximadamente 5km de onde fica hoje a Pra9a Marechal 

Floriano em Soledade. O Didrio Geral da demarca9嵐o registrado 

por Jos6 Saldanha, ''bacharel em たloso賀a, formado em 
Matem瓦tica, 	Ge 6grafo e Astr6nomo de Sua Majestade 

Fidelissima", relata o encontro de "ranchos velhos e corral 

dos ervateiros do Povo de S.Jo言o no ano antecedente, chamado 

este erval de Caacor百". No dia seguinte Saldanha saiu de 

"escoteira" para explorar os arredores, encontrando marcos de 

limites dos ervais dos povos de Sao Jo胤o ,e S気o Nicolau - 1720 

- ; ainda no rumo sudeste encontrou outros marcos e, um 

rincao onde: 

foi que esteve a Capella da 
Concei9言o e os ranchos dos ervateiros do Povo 
de Sao Jo言o em outra ocasi言o (. . .) em volta 
pela dn'ei ta,chegamos aos ranchos da Capella 
de S. Gabriel actualmente povoados por outra 
tropa de indios (l788) tambem do p ovo de S窟o 
.ioao ・  ・  ・ 	（ bALL)A1Nt-1A apuci じUbTA IbANUUJー．  

Referiu-se tamb6m ao "lugar onde esteve a Capella 

de S. Christ6v.o 6 ltimo herval de S.Joao", a outra capela 

extinta, Santo Izidro; os ervais dos povos de S. Louren9o e 

Sao Tom6, onde haveria uma capela de Santa Ana, a noroeste e 

nordeste do acampamento de Caacor瓦. 

Saldanha, ja como capit言o engenheiro do Regimento 

de Drag6es, subiu a Serra do Botucarai a partir de Rio Pardo, 

em 1798, para explorar campos de que: 

.alguns sujeitos portugueses haviam 
levado noticia as autoridades(. . .)nessa 
incuz・S言o, embdl・a ja mal・chasse em acelel・ado o 
m・ocesso de desintegl・a戸o das Miss6es do 
ぬ・uguai (. , .) ainda encontl・ou gl・upos de 

’，  

5 COSTA FRANCO, S6rgio da Costa. Soledade na Hist6ria. Porto Alegre, 
Prefeitura d、 '、  Joledade, 1975, 168p., p.14 
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indios do povo de S言o Jo言o empenhados na 

fa brCOSTぐaF窯COマlerva 

Estavam sob o comando de um tenente corregedor 

indio, Cristoval Payu. Saldanha trocou cortesias com ele 

dizendo-lhe estar em mi.ss各o de paz, de ". . .afugenta戸o de 
Tupis e tamb6m para reconhecer aqueles terrenos, para se 

saber se nos pertenciam primitivamente, ou se seriam os j百  
reconhecidos nos tempos da demarca戸o. ."7 . No dia 
seguinte, 30 	de abril de 1798, o di rio de Saldanha 
registrava: 

.segui (. . 	.) a acabar de me 
desenganar do que eu jd principiava a 
suspeitar, de ser aquela paragem a mesma por 
donde eu tinha atravessado; dilゾgimo-nos ao 
pr6pHo lugar do Cul・u9u (cruz gl・andeノ（ , . .) 
no P6 da cruz se l6( . . . ）  ー  a tl・es de 
abril de l794 Onembohe Coia S言o Thom6 Ybyaca 
Caru9u ー  （ , . .) o povo de Sまo Tom6 quando 
Passa Pal・s o el・vsI l・evel・encia esta cl・az. 3 de 
aorii ae 11114 ・  ・  ・ 	（ SAIjLJANHA apuci FRANCO) ". 

Segundo FRANCO: 

,, 

・lacu加inho, Cm"Po と  omPl・,ido e o Passo Real, 
daf atingindo 」 Cruz Alta(, . .)．鳶  de se 
Perguntar, embora tal yes nunca se consiga 
ultrapassar o terreno( , . ,)da hip6tese, 
se ap6s a destrui9言o dos Sete Povos e da 
直百spora 	dos f ndios, 	muitos destes, 
a fei9osdos aos seus ervaお  e a suas esPei as 
rdsticas, n言o teriam vindo habitar aqueles 
パnc6es, onde sabiam abundantes a erva mate e 
o pinh言o . . ." (1975, p. 16). 

O alferes de milicias Andr6 FerreirA, vaqueano da 

expedi9ao de Saldanha, seria o mesmo que depois de comandar a 

guarda de Sao Martinho e participar da ・ conquista das Miss6es, 

6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 

.ainda que nada restasse das 
ran chaHas e capelas dos f ndios, restou, 
marcante e quase deたn I ti vs, a velha estrada 
de carretas (. . .), que continuaria sendo, 
por mais de um s6culo, a al・ t6z・ia de 
comunica96es de Soledade com a fronteira e a 
1・egi三o das Miss6es (. . .) o ca皿inho lmz・a regido das Miss6es (. . .)o caminho para ' 	. 	. 
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recebeu sesmaria no Novo Erval, j6 como tenente de milicias; 

tamb6m o alferes miliciano Manoel Freire, outro provAvel 
participante da demarca9五o, ali recebeu terra. 

・ A 	abertura da picada 	de Botucaral 	em 1810 
contribuiu decisivamente para a ocupa9胤o de Soledade. 

Em 13/03/1803, o capit各o Joao Machado da Silveira, 

"homem bom" do municipio de Rio Pardo, e comandante do 

distrito de Rinc.o dei Rey, solicitou ao governador e capitao 

general Dom Diogo de Souza uma comunica9ao 1ireta entre Rio 

Pardo e o Planalto com o objetivo de: afugentar os bugres da 

encosta da serra; encurtar o caminho para tropeiros que se 

destinavam para o norte, por Sao Paulo; estabelecer a 

possibilidade de um com6rcio direto entre Rio Pardo e 

Miss6es. O governador encarregou o pr6prio Machado da 

Silveira de abrir uma estrada pela mata, onde existira uma 

picada, em outro tempo, bem como decidir ". . .sobre a 
直stHbui9ao dos campos que em conseq"6ncia se proporciona, 

nos quais se nao consentil恒  intrusao de pessoa alguma. 
(D.DIOGO DE SOUZA apud FRANCO)9 . 

. I, 

A precipita9ao da situa9ao internacional e os 

planos pr6ximos de interven9ao na Cisplatina apressaram a 

execu9ao dos planos, O oficio do governador de 11 de julho ao 

coronel Patricio Jos6 Correa da Camara, o comandante da 

fronteira do Rio Pardo dizia: 

"V. Sa. promova (. . .) a abertura da 
"cada incumbida a Jo言o Machado da Silveira, 
a qual muito nos conv6m at6 para fazel・ passar 
mais brevemente os socorros as Miss6es,e ter 
alguma tropa com esse mesmo projeto 

綴濡了aa no campo novo 

A expedi9ao do Capitao Silveira iniciou-se em maio 

de 1810, mas somente em 13 de novembro, conforme esclarece em 

seu oficio, de 14 de dezembro saiu ao campo, dado o rigoroso 

inverno e a abundancia de chuvas. Costeando a margem direita 

9 Ibid., p. 20 
10 Ibid. Campo Novo, ou Campo No'o do Erval, regiao da atual Soledade 
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e ocidental do Rio Pardo, localidade correspondente a atual 

cidade de Candel6ria, dali galgou um espigao de serra at6 

sair no campo, hoje correspondente a Sobradinho. Nas 

cabeceiras do rio Botucarai, mantiveram uma s6rie de combates 

com os 工  ndios, aprisionando sete crian9as d.e "idade de 11 

anos para baixo". Enquanto esperava por refor9os, mandou uma 

expedi9ao para descobrir os afluentes do Jacui 

(presumivelmente arroio Lago5o e Jacuizinho), sob o comando 

do cabo Nunes. Ele continuou travando seguidos encontros com 

os bugres,at6 dar''em uma estrada, t動  segui da, que em parte 
tem palmo de fundo, o caminho". Em 5 de dezembro o capit各o 
Siveira, com refor9os, retomou esse caminho, onde veio 

encontrar "a estrada de carretas que servia aos ervais das 
Missさes: 

''Adiante (. . .)no lugar onde lhe chamam 
a Cruz se acham coisa de 40 6 guas que dizem 
ser do Alferes de Milfcias Andr6 Ferreira de 

無害鷲9ニ ． as gUB無ー加客s est言o gordas・  
、 DiしVJシ L!t aPUQ rtANしUJ 一一．  

，’ 

Tratava-se do estabelecimento pastoril do antigo 

vaqueano da expedi9胤o de Saldanha, depois titular da primeira 

sesmaria concedida nos campos do Novo Erval. Em 11 de 

dezembro de 1810, depois de empurrar os bugres para o-一 "Norte 
dos lugares onde estavam alojados h五  anos", o Capitao 
Silveira voltou a Rio Pardo. 

，’ 

Mais duas expedi96es, a do Furriel Manoel Jos6 da 

Silva, com trinta milicianos em outubro-novembro de 1811, e a 

comandada pelo tenente de Milicias de Minas Gerais, Jos6 

Carvalho Bernardes, mais o alferes Manoel Jos6 Machado, com 

quarenta homens de sua companhia contando com o concurso de 

mais alguns curitibanos, voltaram a picada do Botucaral. 

Deviam espantar os "malvados bugres" e observarem os campos 

nas cabeceiras do Taquari, onde presumivelmente se alojavam 

os indigenas (COSTA FRANCO, 1975, p. 22). 

11 Ibid. , p. 21 
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・ O inicio da ocupa9ao branca de Soledade deu-se a 

6poca da concessao das sesmarias, a primeira, em 1816 e a 

丘ltima em 1823, pela Junta Governativa da Provincia. 

Aqueles que aspiravam tornar-se propriet瓦rios nas 

novas terras deviam dispor de recursos para enfrentar as 

altas despesas iniciais, do pr6prio requerimento ao governo 

da concessao de sesmaria ja que a solicita9ao de Paulo Gama 

de que as concess6es se realizassem no Rio Grande do Sul para 

facilitar o procedimento aos pobres fora recusada. 

Conforme FRANCO ( 1975, p. 23), o governador, "pro 

forma", em nome do rei, mandava expedir a carta registrada em 

livro pr6prio. 

O MInistro Jos6 BonifEcio, em 1822, extinguiu o 

sistema das sesmarias "sempre viciado pelo favoritismo 

governamental e pela injusti9a contra posseiros". 

''V パas das sesmarias concedidas em 
Soledade, o foram depois da Resolu9ao 
Ministerial de l7 de julho de l822. Tratavaー  
se entretanto de pedidos anteriores aquela 
resol u9.o (. 	. ,) ou como tal datados. 
(COSTA FRANCO, 1975, p. 23). 

Cronistas da 6 poca informam que a distribui9五o de 

sesmarias nミo atendeu a crit6rios de justi9a, relegando ao 

desamparo e ら  incerteza numerosos moradores pobres, que se 

iam estabelecendo como podiam, ora como agregados dos 

sesmeiros, ora como lavradores independentes nas sobras de 

campos e de matos. Essa era a situa9.o em toda a Provincia e 

os rinc6es de Cima da Serra do Botucarai nao discrepavam da 

regra. Nestes, havia uma circunstancia favorEvel: por mais 

que se espichassem e dilatassem os limites das sesmarias n.o 

seria possivel abranger alguns amplos trechos de territ6rio, 

que permaneceriam devolutos por muito tempo. "Houve outrossim 

o entendimento de que os matos nao se inclufam na concessao 

das sesmaHas de campos...podendo ser explorados l加remente 

pelos lavradores pobres" (COSTA FRANCO, p. 26). 
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Campo Novo, situado a noroeste do estado, no Alto 

Uruguai, assim como Palmeira das Miss3es, integrara os 

dominios das Miss6es Orientajs. Os Kaingang, bugres, segundo 

BINDE (1986), aldearam-se para fugirem aos paulistas. "Quando 
expulsos os jesultas por ocas癒o da conquista deたnitiva das 
班ss6es pelos portugueses,grande parte dos f ndios retornou 
As florestas" (BINDE, 1986, p. 29). 

membro de uma das mais antigas familias de Palmeira das 
Missうes, a primeira presen9a de brancos, em Campo Novo, data 

de 1752. Os irmaos leigos D.Migue]. de Aguillar e D. Alejandro 

Martinel, a mando do superior de S.Miguel, ainda jovens, 

formaram uma expedf9ao composta de 301 Guarani para a 

explora9ao dos ervais nas regi6es do Turvo e Guarita. Traziam 

2 carretas de viveres e dois sinos com as inscri95es: Sancti 
Michael ora pro nobis-Anno Domini 1751. A expedi9ao, depois 
de reconhecer os ervais, foi atacada pelos Kaingang. 

Pereceram todos, poupado apenas D.Miguel. Em 1772, o 
prisioneiro branco・ conhecido pelo nome de Fondengue,passara 

'U.L 	O (コ.t: Lq'', 

。i-'; i o:、 	h l ,I I e( ― 	 、， 	i'tIー‘se aliado aos toldos 
de Inhacor, Campo Novo(caci( ' I '' 

procurado o tenente Joaquim Jos6 de Oliveira, sc.:meiro em 
Gii:-rjta ・  contando-lhe sua hist6ria. Nessa 6 poca, devido a 

disc6rdias, rompera-se a alian9a e morrera o cacique branco. 

Konko, cacique contemporaneo do Coronel Serafim de Moura 

Assis, teria, por sua vez repassado-lhe a mesma hist6ria. 

BIND豆  (1986) fazendo a critica hist6rica dessa 
nairativa, chegou a seguinte vers五o: 

" "Uma 	leva 	de - 	f ndios 一 em 	l767, 
誉誉si veimen鵬  るlclerados porヌrm屍os leigos, 
穿些ava a乞 Hユsso9s em タusqa de um refIlgio ・ o 
三ac子que' rongue （・  ・  ・ ’ de些a 月  redu9瓦o de 
oanLo A ngeio com uma por9瓦o de homens e 
mulheres que retomaram a vida selvagem. 
Possivelmente a reduc.o de R.sintn オ  np戸 7ニ一弘  
estivesse desel・ta do f ndio Guarani.Por isso 

Segundo uma est6ria que circula h瓦  mais de um 
s6culo, tr'ns-iti-'- Pe lo Coronel Serafim de Moul、月  A只只i口  __'. '』  .L 'J’ 	し iL111bII1上しェui pe上o じoronei. seratim de Moura Assis, de 

cow uuI; 7' 1 りノ 	‘a,serrinha e Fortaleza. Fondengue teria 

Novo (cadi(.I' 

'.a,一  Serrinha 
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encontrar-se aIi Fbngue,Ka j ngang, advers百パo 
dos Guaranお． Ele teria organizado em l767 a 
retirada face a amea9a dos brancos. 
(BIND面, 1986, p. 32). 

Um dos sinos, o maior, foi encontrado entre 1930 e 

38. 0 outro, o menor, foi levado pela familia do Coronel 
Bi caco' Ramao Luciano de Souza.Fongue teria falecido aos l51 
anos de idade, em 1886, o que nるo foge ao quadro de 
longevidade constatado na regiるo. Sua hist6ria foi contada a 
muitas pessoas (BINDE, 1986 nota 16). 

'Os primeiros brancos a conhecerem o atual 
territ6rio de Palmeira das Miss3es foram, provavelmente, os 
jesuitas. Parece que nenhuma redu9喜o localizou-se em Palmeira 
das Miss3es. Entretanto, Franklin de Moura Assis, nascido em 
Trii Pise4-,., conhecedor d - .radl9 -.。  。ral, em deP吐mento a 
PEREIRA soAREs (1974) situou a primeira tentativa d。  

一～一  ‘‘ししv’ し、ハ」“t＝し tゴuU工’ cia cracli9ao oral, em depoimento a 
PEREIRA SOARES (1974) situou a primeira tentativa de 

Tais indicios, se n.o permitem concluir pela 

exist6ncia de estabelecimentos jesuiticos em Palmeira, 

apontam que contingentes humanos dessa 瓦  rea especifica devem 
ter contribuido para a forma9ao de aldeamentos. Expulsos, 

eles teriam retornado, em grande parte, ao seio da floresta, 
enquanto restos das redu96eg entraram em r豆pida decad6ncia. 

As Missうes Jesuitjcas produziram o reconhecjjijrto 
do territ6rio de Palmeira das Miss6es, a descoberta e a 
explora9三o de seus ervais nativos. Os primeiros caminhos aos 
ervajs partiam dos Sete Povos: primeiro de Sao Miguel, depois 
de Santo Angelo e Sao J 0a0 ]3atista. Dirigiram-se para o norte 

e nordeste a procura das forma96es mais densas de erva-mate, 

especialmente entre os vales do rio Guarita e do Nhucor6, na 

regi o ocidental da antiga Palmeira. Ent五o nao se criaram 
mais do que arranchamentos provis6rios, desfeitos e refeitos 

nas safras seguintes. Isso ocorreu entre 1633, quando 

Povoamento em 1632, com a funda9ao pelos padres jesultas da 
extinta redu9五o de Santa Tereza, na fazenda dos Sampaios, 

proximidades de Cair!. Ali, sob a chefia do Padre Francisco 

Ximenes, teriam se reunido cerca de 1.000 familias de 

indigenas, posterjormente deportadas em massa. 
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encontra-se a primeira refer6ncia sobre o uso da erva pelos 

indios reduzidos at6 1756,6 poca de declinio da atividade 

missiondria, consequ6ncia do tratado de Madri. 

Novas informa96es sobre a ocupa95o de Palmeira 

referem-se ao ano de 1824, mencionando que "desde antes dessa 

data havia residentes no lugar" nos campos e matos(PEREェRA 

SOARES, 1974, P. 115). 

一  O relato sobre a ocupa9ao e o movimento de 
popula9ao ao norte do Rio Grande do Sul, revela o seguinte. 

1) Houve caideamento cultural entre Missione jros e 
n.aingang antes do aldeamento desses d ltimos ; a Continuidade- 

ue , , amea9as seguidas de fugas como a empreendida pelo padre 
' aiaa e outras j relatadas nas diasporas indigenas levou ao 
reinternamento nas florestas 

de grupos com uma experi6ncia 
material 

一 

 ( enxada de ferro ) e simb6lica ( cristianismo e 
organiza9ao 

especiricamente ・  como exemplo em tempos mais recuados, aos 
tapes, reduzidos entre 1610 e 1642 e aos 1. 000 reduzidos da 
extinta Santa Tereza, mencionados por Mozart Preira Soares. 

Os missioneirog mantinham sua atividade extrativa 

organizada, mesmo depois da expulsao dos jesuitas, 

percorrendo seu territ6rio tradicional. Nos ervais de Lagoa 

Vermelha explorados de longa data e no mato castelhano, 
"metidos entre 。只  inf‘。‘。 Tf,41一一ー一，, 

atacantes dos colonos brancos, havia Inissioneiros orientajs, 
por terem ali se r、。  fildi...r1.-. 	『，~,.．ー」ー  '，一'- 	. 	,. 	. - 
mp，、＋り~Ilど. A,～」ー一」  

Missioneir.n只 	1 - - 	+t,v、 4 っ f、ゴーー  ー一ー一ーLc .1. よ Uこゴ  上U Sitanユ zados ・ 	vindos do suleste. 

procedentes de Anjos, por outro lado, j 	em mestiqagem. 
aepois de 1790 junto com outros guaranis, tornaram-se pe6es 

nas razendas da regi5o ou reinternaram-se nos matos como 

caDoclos ou atingiram o dominio dos "Biriva" na fazenda 

borooIeta, sob a tutela do cel. Meio Bravo. Ali, pr6ximo aos 

ervais dos antigos povos de Sao Jogo e S誉o Tom6, misturados 

aos Kaingang, conservaram uma cultura pr6pria, lutaram pelo 
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imp6rio na Farroupilba e mais tarde no Paraguai. 
Exproprjados, segundo eles pelo m言  administra95o do coronel, 
at6 hoje lutam por suas terras (VENZ0N 1991, p. 307). 

Se qualquer esp6cie de transforma9胤o passa 
necessariamente pela linguagem, a experi6ncia reducional 

socializaria tra9os t6cnicos e simb6licos reducionais, 

especialmente aquelas de uma dura9各o minima de 32 anos, entre 

grupos dispersos, miscigenados aqui e ali mais cedo ou mais 
tarde pelas florestas adjacentes. 

O caboclo da regi o, emergente desse processo,6 em 

principio heterog6neo e itinerante, fruto de dispersao, 

destribaliza雄o e isolamento de v瓦rios segmentos iidigenas, 

reproduzindo-se gra9as aos recursos de subsist6ncia da 
floresta. 

2) Tropejros, que al6m do com6rcio de muares fizeram a 

rota dos ervais erigindo carijos, o entendimento de manter os 

matos p6blicos, o avan9o colonial pelo desalojamento de 

numerosos moradores pobres estabelecidos nesses espa9os em 

todos os rinc3es de cima da serra do Botucaral, e pela 

agress5o aos "bugres" refor9a nossa convic9五o de que, 
impossibilitados de se expandirem sobre as terras virgens 

contiguas - por j estarem apossadas e empregadas geralmente 
na pecu首ria ー  os descendentes de a9orianos n嵐o participantes 
do "n6mero", e as levas sucessivas de paulistas, lan9aram-se 

n o s6 A cultura de subsist6ncia em posses abertas no 

desbravamento das florestas como tamb6m ら  extra9ao e ao 
com6rcio da erva-mate; eles explorariam a m5o-de-obra dos 

caboclos itinerantes, conhecedores da feitura de erva. 
、  

3) Elos de uma corrente de relacionamentos ligando 
n cleos de pequenos propriet五rjos, estaveis em suas datas, ao 

caboclo itinerante e fugidio, do mato p6blico, nossa outra 
convic9五o 6 de que os sem-terras descendentes dos a9orianos 
de "n丘mero" e dos mesti9os de sangue puro, constituiriam um 

caboclo e um campon6s sui-g6neris. Caboclo porque tamb6m 

internava-se nas florestas,, vivia andejo, grande parte do 

tempo, participando das expedi9さes ervateiras e da descoberta 
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de minas, isto 6 , de novos ervais; campon6s, economicamente, 

porque ligado a pequena propriedade familiar que produzia 

g6neros de subsist6ncia; politicamente, porque envolver-se-ia 
em rela9るo social de oposi9五o, encabe9ando alian9as com os 
mais humildes caboclos, os itinerantes, os bugres, cbntra um 

adversArio comum, o militar-estancieiro, sesmeiro, que visava 

anexar os ervais, impedindo a passagem dos ervateiros para 
chegarem 	a s florestas 	reservadas, em suas 	terras ou 
adjac6ncias. 

、  Vicissitudes 	internas, previstas 	pela pr6pria 
orienta9ao racial da coloniza9ao portuguesa a que j fizemos 
refer6ncia, 	oposi96es 	imemoriais 	entre 	Guaranis 
lusitanizados, 	Guaranis 	missioneiros 	e 	Kaingangs, 
fracionamento politico intenso desde o processo de 

independ6ncia complicariam as alian9as politicas e aspira96es 

sobre formas de apropria9ao das terras. 

4.2 OUTRA B加E3E INTERPRETATIVA: 

CABbO-CAMPO鵬,UMGA棚OA 贈？  

A complexa identidade do setor popular no pacto 
mon瓦rquico colonial, at6 aqui construida, ser瓦  retrabalhada 

do ponto de vista das origens raciais, dos espa9os comunais, 

as op96es econ6micas e a organiza9五o io trabalho. 

A pertin6ricja aos casais de n6mero, entre os 

a9orianos, foi uma condi9各o de acesso ら  terra com tempo 

previsto, cujo limite extremo era o filho de casal casado com 

agregada de casal. O casamento com i ndia ou i ndio de sangue 

puro foi, em contrapartida, condi9ao sem data, podendo 

estender-se indistintamente a descendentes de a9orianos ou de 

\ 
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contirientjnos. Isso se traduziria, portanto, em uni6es 

legitimas ou legitimadas (reconhecimento de paternidade) o 

que nao impedia fossem eles cabocoulos, discriminados, aos 

olhos dos brancos de sangue puro. Mas cabocoulos aos olhos de 

todos, eram os nao legitimados com tra9os negr6ides: esses 
n胤o se habilitavam a heran9a, pelas normas, nem a terra 

pr6pria, por sesmaria, e a condi9ao de homem bom. Excel6ncia 
por presta9喜o de s ervi9o colonial, bravura, de modo geral, 

era uma via excepcional de acesso do sangue impuro a queles 
privil6gios. 

Nao encontramos indica9ao, em contrapartida, nos 

limites de nossas fontes, a nao ser fidelidade a Coroa, para 

habilitar os sdditos a lugar em rodlo, pasto pdblico, beira 

dos rios (terrenos de marinha) e florestas da Coroa. As 

refer6ncias mais explicitas a admissao de s丘ditos coloniais 
foram as de CALDAS (1940). Al6m de mencionar a multiplicidade 

de origens dos moradores (Col6nia do Sacramento, Rio Grande 
de S五o Pedro, Laguna, Curitiba, Sorocaba e ilheos da Madeira 

e A9ores) arranchados no Porto de Viam.o - logradouro p6blico 
na Estancia de Ornellag e Menezes ー , reconheceu a exist6ncia 
de um grupo dirigente "formado ・  de estancielros", que "nこo se 
considera separado do grupo de trabalho, este constituido de 

naturais do Brasil e Portugal, bem como de suas ilhas do 

Atlantico" organizados ali como em outras estancias de outros 

sesmeiros (Francisco Pinto Bandeira, Jer6nimo Xavier de 

Azambuja, Jo o Rodrigues Prates, Ant6nio de Souza Fernandes, 

Manoel. Gon9alves Ribeiro, Sebastiao Francisco Peixoto, Jo o 

de Maga].haes, Cosme da Silveira, Manoel de Abreu dos Santos, 
Jos6 Pinto Bandeira e Joao Diniz de Abreu, todos sesmeiros 
nos campos de Viam5o) da seguinte forma: trabalhadores livres 

e escravos; os primeiros como "ganh6es, verdadeiros 

lavradores livres, (p. 1540) ''pe6es" (. 	.) ainda 
qualiたcados de "tribut瓦rjos '',pagando direitos ao er百r加  
real e construfam suas moradas no logradouro pdblico(p. 

1557), "meia l6gua em quadro de terra livre" (p.1534 e 1540), 

'’ ・  ・  ・ donde houverem minas e rios caminhos (. 
.)que no ma云ー誌r慮5なあ五 ‘mる二器談“霧ニ”品  

como est百  determinado, e que para as dit 
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sesmarias se concederem sejam tamb6m ouvidas 
as Camaras dos 直tios a que perten9am, e as 
que se derem nas mal・gens dos mos caudalosos 
que forem descobrindo pelos sert6es, e 
necessitam de barca para se atravessarem se 
nまo d6m sesmaHa mais que de uma s6 margem do 
Porto, e gue da outl・a se l・esel・va ao menos 
meia l6gua para たcar em Pdblico e 
obrigat6ria pela carta de sesmaria 
(RESOLUAO DE 15 DE MARCO DE 1731, apud 
CALDAS) 1ム, 

jugadeiros, colono dependente do estancieiro, sendo ainda 

conhecido como colono caseiro ou colono solarengo, pois 

moravam na estancia e pagavam certos direitos ao propriet6rio 

rural (p. 1542 e 1557), sendo considerados vizinho aquele 
cidad.o morador de 

''cada hums cidade, villa ou lugar, que della, 
ou de seu termo 釦ra natural, ou em ella 
Hver alguma dignidade, ou officio nosso, ou 
da Rainha, ou aigum Senhor de terra, ou do 
Conselho dessa villa, ou lugar, e seja 
Of flcio tal, 	per que razoadamente possa 
viver, e de feito viva e more no dito lugar e 
seu termo" (TITULO LVI - II livro das 
ORDENA OES, apud CALDAS)13 . 

Portanto, a condi9ao de natural 6 uma alternativa a 
outras de car百ter aristocr言tico (ou/ou), independendo at6 

mesmo da pureza de sangue, assim admitimos, morar em 

territ6rio comum de termo ou vila. 

Os espa9os, de meia l6gua em quadro nos caminhos e 

nos rios, que podiam elevar-se a tres l6guas, n.o conduzissem 

a minas ou fossem rios caudalosos necessitando de barca para 

sua travessia, seriam mais limitados, em rela9ao a vastidao 

das florestas tombadas. 

' Ainda segundo CALDAS (1940) a costa atlantica do 

Rio Grande do Sul, desprovida de porto praticAvel na extensao 

de 622 quil6metros, condicionou a forma9.o de agrupamentos 

humanos nos estu瓦rios dos rios interiores. 

12 CALDAS, op. cit., p. 1533 
13 IbId., p. 1534 
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Ser dele natural, condj9ao do morador de um termo, 
era matizada por uma sele9ao aristocr瓦tica, virtude, f6, 
prud6ncia e trabalho, que, admitimos, terminou empurrando 

para a floresta, espa9o comum mais vasto, os mesti9os nao 
legitimados, 

muito fi6is, 

necess5rios, 

isto 6 , nao 

dispostos a 

cumpridores 

batizados na par6quia, exceto os 

dar sua vida pelo rei, portanto 

das leis, pagadores de tributos, 
prestadores do melhor servi9o colonial, selecionados por 

autoridades ou estanciejros em cada termo ou vila. 

Nossa expectativa 6 de que a coopta .o de pe6es do 

rei, com sua coloca9ao nos melhores terrenos comuns, se 

associasse, em contrapartida, a uma entranhada no9ao de 

direito a tais terrenos, por parte desses s6ditos e ao seu 

reconhecimento pelos estancieiros. 

Admitimos que tal expectativa passaria de hip6tese 

a interpreta ao caso positivada, documentada, por lutas em 

defesa do comum, face a qualquer amea9a, de estancieiros, 
autoridades e do pr6prio rei. 

As primeiras refer6ncias a conflitos sobre terras 

do comum foram as de PRADO Jr. (1963), referindo-se a 

controv6rsias sobre os direitos das C maras em ced6-las a 

particulares ou afora-las, o que indica o acolhimento de tais 
pretensさes, pelos "homens bons" e a resist6ncia dos pe6e』4 . 
Refer6ncias especificas a lesao de terras do comum foram as 

mencionadas no capitulo anterior, recolhidas por COSTA FRANCO 

(1975) referindo-se a Soledade: o entendimento de que os 

matos nao se incluiam nas sesmarias, moradores pobres que se 

instalavam como lavradores independentes nas sobras de campos 
e nos matos 15・  De oferecer resist6ncia ao regime colonial, 

denunciar as reparti95es de terra de modo geral, j百  
mencionamos vErios exemplos nos capitulos anteriores, 

destacando a deser9.o como usual, junto a Charruas e 

Minuanos, tanto de mamelucos paulistas como de a9orianos e 

rein6is. Contrabandistas seriam os desertores brancos, 

14 Ver p. 17 deste trabalho 
15 Ver p. 172 deste trabalho 
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mencionados por DREYS E BETTAMIO, amplamente referidos por 

CARDOSO (1968) e ga6chos os indigenas irredutiveis, de modo 

geral: liberados da xenofobia, preconceito e limite a 

mesti9agem como elemento arraigado de sua cultura 16, LEITMAN 

(1979) menciona, a partir de Actas da Assembl6ia Provincial, 

muito precisamente, que os estancieiros proibiram a passagem 

de expedi9うes ervateiras por suas terras17. 

A descri9.o do irredutivel, no s6culo XIX, de 

acordo com BECKER (1982) coincide com aquelas geralmente 

feitas do ga6cho por NICHOLS (1946): Minuanos e Charruas 

adotavam nomes europeus, viciaram-se no jogo de cartas, 

vendiam sua for9a de trabalho, eventualmente, aos colonos, e 

participavam de suas contendas como forma de captar recursos, 

explorar um territ6rio que representavam seu, e enfraquecer a 

coloniza ao, face え  impossibilidade da guerra total 18, 

CARDOSO (1968), ali s contestado por 」  OSoRIO (1990), 
refere-se a colonos a9orianos que se afazendaram no primeiro 

dec6nfo do s6culo XIX: por ocasi o da crise que extinguiu a 

triticultura comercial, trocaram-na pelo investimento em 

rebanhos, escravos e charqueadas. Mas nem todos tiveram esse 

promissor destino. O que fizeram os outros para haver 
cabedais? Onde ficou quem n議o conseguiu have-los? 

A presen9a a9oriana esteve tamb6m no "casco" do 

regimento dos drag6es. Casais insulares j estavam em 

Sacramento, para cuja defesa criou-se o regimento local como 

tropa regular e paga (CARDOSO, 1962, p. 92, nota 18). 

、  Os 	a9orianos das grandes 	levas 
arrancharam ・  no Porto de Viam5o, sitio dos 

de 1750 se 

Dorneles; sua 
defesa e organiza弾o foram entregues ao capit笈o Francisco 
Barreto Pereira Pinto. Ele trataria de fazer-se lider entre 

os rec6m chegados, agindo dentro do pacto colonial 

monErquico, arregimentando-os, selecionando-os e cooptando- 

16 Ibid., p. 94 
17 LEITMAN, 1979, P. 91 
18 Ibid., p. 95 
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os, fazendo dos mais audazes e destros integrantes da tropa 
regular: novos drag6es. 

Os rec6m chegados, por sua vez, encontrariam nos 

a9orianos mais antigos, os do "casco", seus iguais, em 

proced6ncia, um modelo de transforma9Ao, de ascens胤o a 
seguir. A guerra transformava-os novamente em aventureiros, 

nos dois lados da fronteira (OS6RIO, 1991, p. 130/131) e o 

exilio junto a Charruas e Minuanos, em desertores, 

contrabandistas, originando mesti9os que tornaram-se gauchos. 

O contrabando, uma rela9ao ambigua, que dependendo 
das circunstancias constituia presta頭o de servi9o colonial, 
especialmente durante a guerra, engrandecja seu protagonista 
face ao seu pr6prio grupo. 

A falta de pagamento dos soldos, a deser9ao e a 
readmjssao de desertores, como j 	nos ensinou AURELIO PORTO 
(1959), era pr亘tica comum e mais: juntando-se como desertor 

aos toldos de Charruas e Minuanos o homem pobre e audaz, 

disposto a subir na vida, a transformar-se em estancieiro 

poderia participar de arreadas, com6rcio de couros e adquirir 

rebanho. Os que seguiram o destino da agricultura instalando- 

se nos rocios, recebendo datas ou abrindo posses na floresta, 

por bem ou pela for9a, receberam o impacto de recrutamento e 
requjsi9るes compuls6rias de seu produto. Responderam tamb6m 

com resist6ncia, internando-se no mato, ou com a deser9ao 

quando engajados. Os a9orianos que permaneceram do lado 

espanhol, na povoa9ao de San Carlos em Maldonado, assumiam 

comportamento semelhante (OS6RIO, 1991, p. 128). 

As tens3es de terra nao adquiriram maior vulto 
devido a conquista das Miss6es, tanto que n五o se efetivaram 
medidas de conten9各o dos vagos, embora previstas no Capitulo 

V das Ordena96es Filipinas, como ocorreu na Banda Oriental e 

outros espa9os platinos, nem um projeto popular como o de 

Artigas para o Uruguai, esteve associado a Independ6ncia, no 

Rio Grande do Sul (OSORIO, 1991, p. 135). 



163 

A guerra continua, at6 1801, foi uma escola de 
transforma9ミo nao s6 dos a9orianos, mas de colonos pobres, 

geralmente, em ga6chos, contrabandistas e estancieiros. Em 

1807, estimou-se em 4000 pessoas a popula頭o ga6cha. 
Admitimos assim lo ) que tanto entre ela como entre os 

drag6es, havia quem tivesse passado campon6s; 20 ) dentre os 
nao beneficiados com pr6mio em terra muitos juntaram o 

suficiente para comprar, pelo menos, um peda9o de campo limpo 
e criar oveihas. 

HEMET RIO VELOSO DA SILVEIRA (1909, 1a edi9ao) 
referindo-se aos 15 anos de paz subsequentes a conquista das 

Miss6es, ressaltou o pouco pre9o do gado "oveihum", portanto 

um neg6cio acessivel a pequenas economias: 

''o gado oveihum esse sim, cresceu tanto 
que,a princな'10 foi muito depreciado,mas 6 
uma cria9ao lucrati vs.A sia'7窟  & r；中Dllナndn 
por t言o alto preco como a crina drsか4 usri_ Ug 
couros e pelegos passam a ser二m~．二りlmn dc 
com6rcio" (SILVEIRA, 1979, p. 124). 

Pastagem de segunda classe, abundante, situada na 

fronteira agricola, o campo limpo de Cima da Serra 

apresentava peculiaridades que o baratearam pelo menos 

durante certo tempo, at6 1836 (SILVEIRA, 1979, p. 145), 
levando tamb6m a pr言tica do cercamento: 

.em geral nos campos chamados 
sai ejro s, onde o gado de todas as esP6Cjes 
n言o pode medrar sem uma ra9言o de sai marゴnho 
em todos os quartos minguantes(. , .)n言o 
de.ixa de ser um vizinho inc6modo, pois obriga 
os moradores das estEncias a ter suas 
habi ta96es cercadas,n言o se descuidando de 
conservar fechadas as Portejra s, Para gue a 
noite em procura de sai,n言o venha um cavalo, 
uma ou mais 6guas ou burl・os fazel・ nb terreiiつ  
um barulho insuport互vel, brigando entre si ou 
escoiceando paredes e Portas da casa" 
(SILVEIRA, 1979, p. 118). 

Outras possibilidades, independentes ou associadas 

a primeira, seriam: a cria9ao de muares em manchas de campo e 

seu contrabando, parte desde o Prata, pelas florestas que 

margeavam o rio Pelotas, em dire9ao a SAo Paulo; o retorno ら  s 

,, 
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proximidades de suas parentelas origin瓦rjas, financiando e 
participando de expedi96es ervatefras. Descendentes sem 

terras daqueles que receberam datas limitadas ou que se 

comprimiam nos rocios, abriam novos e mais posses, cultivavam 

para subsist6ncia, associavam-se para expedi93es de erva, 

participando ativamente delas, gerando renda monetAria: 

''Pacificada a reg這o missionejra ~ Dor 
infl u6ncia 中s irm.os Silva Machado, um dele5 
（・  ・  ・） Barミo de Antonina, passa元‘ 扇元茄F茄  
a seぐ  explorados os ervais a万  existentes (. 

・） a erva missioneira descia de no元  らS 
caminhos da serra para alcan9ar os campos de 
Vacaプa, as est瓦ncIas da campanha e 扇
ブdadezinhas cjue nasciam as margens da lag売 
也乞魯tos e dos rios que nela desaguavam二  
,'' (LINHARES, 1969, i.113) 

Entre os fundadores de Cruz Alta muitos eram 

'posseiros de origem a9oriana (ZAMBERLAN, 1989, p. 53). 

Comerciantes de porte negociavam com o mate, cujo 

principal mercado era sul-americano. Mas havia tamb6m um 

largo contingente de pequenos comerciantes: vendiam mate na 

fronteira, e ali compravam produtos de subsist6ncia e bens de 
consumo; tamb6m forneciam g6neros a expedi9ろes ervateiras. 

Os missjonejros eram trabalhadores treinados na 

organjza9ao reducional, na produ9ao coletiva do tupamba6, nas 
expedi9さes de coleta de mate e no seu melhor beneficiamento. 

Eram tamb6m cavaleiros. A expulsao da aldeia dos Anjos, onde 
reproduziu-se a organiza頭o missioneira sob administra9ao 
leiga, relan9ou-os pelos matos da serra: 6 possivel que 

grande parte dos missionejros lusitanizados tenha se reunido 

na fazenda de Mello Bravo, um paulista casado com uma i ndia 

kaingang (VENZON, 1991, p. 312), sesmeiro da fazenda 
Borboleta. 

Contingente missjonejro americano entrou pelo norte 

do Rio Grande do Sul depois da derrota de Artigas, mas 6 
prov瓦vel que tenha se conservado na 百  rea de Passo Fundo, 
fustigando os luso-brasileiros. 
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Os demais missioneiros se mantiveram organizados 

nos Povos at6 1828, dispersando-se posteriormente. 

Admitimos assim que contingentes missioneiros em 

sucessivas diAsporas, forneceram os melhores trabalhadores, 

especialmente na extra9ao de erva. 

・ BECKER (1976) nos informa que os Kaingang s6 

admitiam negros em seus bandos em 6 poca de persegui9ao, 

cuidando para evitar descend6ncia. Ela informa tamb6m que os 

missioneiros eram atraIdos pela liberdade dos irredutiveis. 

Os missioneiros at6 1750 mantiveram-se isolados 

tanto do branco como do negro. Admitimos assim, que os 

lusitanizados, aldeados em Anjos, tenham se mantido dentro da 

mesma tradi9ao. Nao podemos considerar do mesmo modo os que 

depois dispersaram-se pelo mato. Admitimos, entretanto, que 

os Biriva, sob a tutela de Hello Bravo, inscreveram-se na lei 

e costume portugu6s de discriminar os impuros de sangue. 

、  Os 	missioneiros 	participantes 	da 	lideran9a 

artiguista aderiram a um projeto onde o negro rebelde a 

escravidao, exilado junto aos orientais, era contemplado com 

a igualdade. 

istas e guerreiros a soldo temPor瓦rio de 

disputados como pe6es de estancia, auxiliares de tropeiros, 

contrabandistas e guerreiros a soldo tempor瓦rio de 

proprietErios de terra. Sua presen9a e disponibilidade 

intensificou-se a medida em que suas toldoarias foram 

destruIdas (at6 1834) e os campos limpos de Cima da Serra 

organizados em estancias depois de 1810. 

SILVEIRA (1909) descreveu a divis各o e o processo de 

trabalho na economia ervateira, a partir do manuscrito de um 

propriet五rio - Capistrano Cardoso - no municipio de Soledade, 

que penetrou na serra, observou e documentou a feitura da 

erva. 

A experi6ncia colonial dos irredutiveis tornou-os 

como pe6es de estancia, auxiliares de troPeiros, 

Largas jornadas pela mata para identificar as 
"minas" d ・  erva, derrubada da mata para edifica9ao de 
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carijos, sapecadouros ・  parapejtos de pali adas e fogueiras de 
secagem, transporte de grandes pesos, 言  gua, exigiam al6m de 
for9a 	fisica, habilidades e 	conhecimentos espec ficos 
trilhas da floresta, de mina em mina at6 a abertura de novas, 

constru9ao adequada especialmente dos sapecadouros e giraus, 

de modo a evitar inc6ndios incontrol5veis, forma de poda, 

para preservar a continuidade da planta ap6s a primeira 

safra, cresta95o dos galhos at6 o ponto de consumo da erva. 

Era um trabalho sazonal, em que al6m da poda e 

primeiro beneficjamento (erva cancheada), passava por um 

segundo benefjciamento (erva mo da em monjolo ou engenho). 

A coopera ao, o puchirgio ou putir喜o, ou seja, 
formas de trabalho comunitArias, prevaleceram no tempo em que 
os ervajs e terrenos municipais (roc ユ os e pastos p丘blicos) 
eram p6blicos, nacionais, administrados pelas c maras e 

juizes municipais. Alguns consideram-nas heran9a jesuitjca, 
mas tamb6m foram encontradas em outras zonas n各o vinculadas a 
influ6ncia jesuftica. 

Segundo descri9ao de EVARISTO DE CASTRO, o puchirao 
destinava-se especialmente a abertura dos ro9ados: 

.em dia determinado chegava ao 
rancho do el・vateil・o uma multid言o de gente, 
uns a cavalo, outros em carretas ou aranhas, 
trazendo ao ombro enxadas e machados,para 
dar Infcio ao arroteamento da terra, cada 
qual querendo se mostrar majs eたci en te: ao 
por do sol concluem coin o Puxjr言o e se 
dirigem ao paiol, onde os espera uma lauta 
ceia com bebidas alco6licas e um caramanch&o 
ornado de muitas mo9as para o fandango 
acompanhado do canto em dueto de melodias 
melanc6licas, usadas pelos sertanejos de .ao 
Paulo, de origem guarani, s6 se dan9a por 
ocasi三o do Puxir言o de ervateiros.Findo esse, 
outro ervateiro far百  o chamado geral,para 
que os comPanh eiros venham auxil1かlo no 
arroteamento do solo, E ass力n procedem os 
caboclos rio-grandenses, servindo-se uns aos 
outros at6 que os trabalhos da agricultura se 
concluam, cedendo lugar novamente a labuta 
dos ervais" (CASTRO apud LINHARES,1969,p ・  
116 、．  

,, 
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As expedi95es de erva organizavam-se em parcerias e 

tamb6m empregavam trabalho de assalariados tempor瓦rios. O 
trabalhador preferencial para a coleta e primeiro 

benefjcjamento foram os i ndios Guaranis, introduzindo o 

consumo do mate como sua t6cnica de coleta e preparo (Ibid 

1969, p. 237). 

Do relato sobre o processo de trabalho na cria9置o 
dos diferentes gados, azinino, "oveihum", vacum e cavalar, 

produzido por SILVEIRA (1979, cap. IX, p. 117) destacamos a 
seguinte informa9各o: 

''Por ocasiao da marca9 ao dos bezerros ou 
torneiros (. . .) nao falta quem 
graciosamente queira tomar Parte no servi9o e 
deleitar-se corn os berros das crias, mas 6 
porque 産  s vezes uma quebra urna ou mais pernas 
e logo sangrada(. . .)Dentro em pouco os 
circunstantes saboream um churrasco ou 
matambre,I・e batido com um mate chimarl・言o, gue 
sabe a gaitas. (SILVEIRA, 1979, p. 119). 

Admitimos que esta descri9五o 

coopera9ao comunitaria tamb6m na pecuEria. 

testemunhe a 

・ O contingente indigena disperso serra acima, que 

foi elemento integrante dos primeiros caboclos, frutos de 

diferentes di6sporas e fugas, que seria disputado como mao- 

de-obra por estancieiros e ervateiros, formava um contingente 

heterog6neo, muitas vezes divididos por sua hist6ria 

colonial: os missioneiros e irredutiveis dividiram-se entre 

espanh6is e lusitanos em 1750 e novamente entre orientais e 

brasileiros, depois de 1810; os mi.ssionejros foram 

historicamente advers言rios dos colonizadores paulistas e dos 

irredutiveis; os Minuanos frequentemente estiveram em alian9a 

com portugueses e paulistas, ao contr言rio dos Charruas. 

・ Brancos pobres, continentinos ou descendentes de 

a9orianos, j fora daqueles que praticavam a endogamia para 

receber terra, foram condicionados justamente ao contr瓦rio 

para recebe-las; as institui96es do pacto monarquico colonial 

levavam A forma9ao de parentelas competitivas atravessando 

todo o tecido social, dominantes e dominados, bem como o 



resist6ncia. 

transformaram-se 
Os 	requerimentos 

frequentemente 
solicitando 	terras 

em 	den丘ncias 	de 

I68 

acesso aos espa9os populares mon5rquicos, nas camaras 

municipais (sele9ao de m6ritos pelos homens bons ou pelo rei) 

e no ex6rcito. A primeira corrente dominante de 

Colonizadores, a formar sua parentela, capitaneada por 

funcion5rios reais e militares de alto escal o, de origem 
portuguesa continentina e "casais de n丘mero", por exemplo. 
desprezavam os de origem nacional, mesti9os, paulistas e 
ga丘chos, contrabandistas e a9orianos adventi9os, pertencenteg 

aos regimentos locais, milicianos e drag3es, como bem ilustra 

a correspond6ncia de Lavradio com o general Bohn e mais ainda 
a disposj9ao sobre as terras: tratava-se de desafogar Viam o 

e remeter a9orianos adventi9os e mesti9os para as fronteiras 

conflituosas, desde a invasao do Rio Grande pelos espanh6is 

(1763 a 1776), tanto as da campanha, meridionais, como as do 

norte, Miss3es e Cima da Serra (OSORI0, 1990, p. 198, nota 

264); os descendentes de n6mero e os a9orianos que ascenderam 

foram competidores vitoriosos, premiados com terras e outros 

privil6gios; enquanto a domina9 o primeira resguardava suas 
terras e familias nos campos de Viam各o, o chamado "continente 
de Viamara", os a9ori・ anos adventi9os e mesti9os iriam para a 
primeira frente de batalha, ali recebendo terras expostas a 

continua pressao fronteiri9a, tanto que a participa ao de 

a9orianos nas concess3es de 1780, conforme vimos, restringiuー  一一  ー --la 

、  
一  Os 	pobres que 	foram a 	serra e 	aos matos 

diferenciavam-se tamb6m por derrotados e vitoriosos, os 

primeiros A busca de isolamento os demais, adeptos da ordem 
colonial. 

O padrAo de distribuj9議o da propriedade, apesar da 
discrimェna9ao imposta aos soldados, absorvera alguns deles, 

provocando quebra das ordens discrixninadoras e criando um 

precedente sensivel aos que lutaram e n5o foram contemplados. 

	

A deser9ao n3o 	foi o 6 nico comportamento de 

19 Ver p. 138 deste trabalho 
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a9ambarcamento dos campos; houve sedi96es nas colonias 

a9orianas e a pr五tica do apossamento generalizou-se, 

constituindo a situa9義o caracterizada nos estudos realizados 

por administradores sobre a situa9ao fundi6ria. Eles 

evidenciavam a necessidade  de alterar o sistema de 

distribuj9.o de terras, dando sentido as politicas populares 

da Coroa e obtiveram com sua press胤o, mau grado o 

posicionamento do Conselho Ultramarino, a suspensao da 

distribui9各o de sesmarias at6 1810. Foi uma vit6ria, pelo 

menos parcial, para os pequenos posseiros face a estancteiros 

que buscavam alij五-los das terras devolutas e das floresZas. 

Segundo nosso entendimento, o coletivo explorado e 

contestador, composto de pe6es, posseiros, pequenos 

propriet6rjos e pequenos sesmeiros, era denominado em geral, 

n3o importa quais fossem suas diferencia95es internas, 

6tnicas, culturais e institucionais, de ga6chos20 , os 

cavaleiros 

agricultores 

privilegiado 

em campo aberto, e de caboucolos21, os 

pelo coletivo dominante, 

estancieiros, empenhados em 

e 	coletores, 

e dirigente: os 

alij瓦-los das terras devolutas e comunais. Assim admitimos 

que houve uma rela緯o social, de domina9ao e contesta9 o 

entre estancieiros em oposi95o a ga丘chos e caboucolos, os 

primeiros consertados no ex6rcito e na comandancia militar 

contra os outros, portadores de datas, propriet瓦rios de 

pequenos tratos de terra consertados com a mil工cia local, os 
dragさes, com representa9ao nas C含maras Municipais. Essas 

20 ''. ..grupos de pilhadores que serviam a interesses po万ticos de 
Estados adversJrios". O ga丘cho e o contrabandista representam bem este 
tipo de ocupante das campanhas sulinas. Conv6m, contudo, ter presente 
que o pilhador de gado e o contrabandista passaram a agir "fora da 
lei" apenas quando as rela95es entre as duas Coroas se normalizaram e 
quando, concomitantemente, a atividade econ6mica da regiao organizou- 
se ら  base da apropria9ao privada da terra e dos rebanhos. Antes disso 
os pap6is desempenhados por uns e outros eram essenciais para a 
manuten9五o da posse da terra e para a explora9こo e com6rcio dos gados 
al9ados e dos g6neros necess丘rios A vida. Dreys, que nミo fora 
contemporaneo do ga6cho e do contrabandista tipicos do s6culo XVIII, 
assim descreve reportando-se ao passado, a faina destes 6 ltimos: "O 
contrabando n言o era sem perigos, mas desaたava o perigo o engdo do 
lucro, de modo que o tr言nsito た・audulento doa gneros comerciais entre 
as duas na96es tinha tomado uma sorte de marcha habitual e met6dica 
pela interven9ao dos contrabandistas" CARDOSO,op.cit.,p. 86/87. 

21 Ver este trabalho, cap 1, 1.3.2, p. 51s. 



170 

seriam novamente ouvidas, a partir de 1790, periodo j 

critico para a Metr6pole, no qual seria estrat6gico 

intensificar a cooptaqao de setores populares ao pacto 
mondrqujcoーcolonjal, para atalhar ou pelo menos redirecionar 

o poderio privado. Entretanto, se os requerimentos demonstram 

uma escalada de conflitos, a decisao de Dom Diogo de Souza de 

retomar a distribui95o de sesmarias, concedendo oito meses de 

prazo para a regularjza9ao de qualquer tipo de posse 

existente, essa foi uma derrota para os posseiros. 

Segundo PRADO Jr ・  （ 1963)a ''forma popular com que 
se constituem e funcionam" 22 permitiram as Camaras, atuarem 
de modo especial na constituj9ao, independ6ncia e forma ao do 

Imp6rio. Admitimos entao que, num pais escravista, os setores 

livres, de modo geral, nao obstante recuos como o de Dom 

Diogo em 1810, ou pela diverg6ncia entre diferentes fra96es 

dominantes, ou por raz6es taticas, teriam tamb6m aumentado 

suas prerrogativas desde a vinda da Corte para o Brasil 

(1808) e especialmente depois de 1820. A suspensao da 

distribuj9Ao de sesmarias de 1822 a 1850 indica tal dire9ao. 

V rios fen6menos simultaneos contribuiriam para a 
prolifera9ao de caboclos e "ga丘chos a p6", a partir de 1820: 
a convulsao da fronteira sul e oeste, afetada pela luta de 

independ6ncia oriental sob o comando de Artigas (1810 a 1820) 

e depois sob a alian9a Platina (1825/28), as persegui9さes do 
militarismo imperial a constitucionalistas, federalistas, 

republicanos, dissidentes do autoritarismo centralista, o 

restabelecimento do mercado mundial at6 ent.o abalado pelas 

guerras napole6nicas e a crise do Imp6rio Espanhol; a queda 

geral do nivel de renda na economia exportadora brasileira 

afetando especialmente os pre9os internos (FURTADO, 1968, p. 
114) da desvaloriza戸o do gado em p6 a patacao e uma 
desocupa戸o da mao-de-obra que teria encontrado duas 

alternativas; a agHcultura ou o fazer erva na serra 

(LIMITARES, 1969, p.114); migra95es intensificadas, vinham do 

sul e do leste, deixando o vale do Jacui em dire95o ao 
planalto de Cima da Serra; a a9五o de milhares de pequenos 

22 Ver ibid P・  19 e PRATrl Jr., op. cit., p.317 
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posseiros, registrava-se em todo o país, tornando inoperante 

o sistema de sesmarias, transformando muitos "ga~chos a pé" 

em camponeses-caboclos. 



肥加LOy 

SOBRE A RELAGAo ENTRE O 

PROCESSO DE INDEPENDENCIA, 
e 

A GUERRA DA CISPLATINA E 

A IDENTIDADE DO CABOCLO 

Qual seria a imagem, para o caboclo, da sua na9ao? 
Monarquia ou Rep丘blica? Monarquia unitarjsta ou federalista? 
Rep6blica Unitarista? Rep丘blica federativa? Que territ6rjo 
teria sua na9ao? Quem seria seu soberano? Rei OU cidad胤o? 
Brasileiro, pOrtugu6s ou oriental? 

5.10 PROCESSO DE INDEPE磁NCJA 

A Revolu9ao Constitucionalista do Porto, em 24 de 

agosto de 1820, teve as seguintes repercuss6es no Brasil e no 
extremo sul. 

172 
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A guarni9ao militar do Rio de Janeiro amotinou-se 

em 26 de fevereiro de 1821. For9ou o rei a jurar previamente 

a Constitui9ao que seria votada em Lisboa ・  As guarni96es 
aquarteladas de Rio Grande, Porto Alegre e Montevid6u, onde a 

presen9a portuguesa impusera-se desde 182O, fizeram o mesmo. 

Correram diferentes versうes sobre a repercuss o 
popular dos motins militares em Porto Alegre. Para alguns, 

povo e tropa se amotinaram exigindo o juramento imediato a 
Constitui9各o. Para outros, como VARELLA (1933, p. 274), 
interpretando Saint Hilaire e outro, testemunho da 6 poca: 

"O depoimento de Antonio Bernardes Machado 
Hra todas as ddvidas.Segundo ele, foram os 
corcundas que promoveram as desordens de 26 
de abril nao obstante a disposi9ao do povo 
contra eles. Vide sua carta de lo de setembro 
de l821 a Joao Lisboa,na Gazeta do Rio de 
Janeiro, de 23 de outubro. . .''(MACHADO ,、  rnid 
VARELLA ）工．  

O levante fora uma provoca9航o de partid6rios da 
uni喜o com Portugal. 

Os militares se sublevaram em 16 de outubro, 

novamente sob o comando do coronel Anthero Jos6 Ferreira de 

Brito e Ant6nio Manuel Correia da C mara, outro oficial do 
ex6rcito: 

」 	ー” ・  ・  にdirigiram-se （・  ・ 	， )aos not瓦veis 
ae t'orto Alegre . e aos commandantes da tropa 
com o , annuncio de 」  que o Senado da Camara, 
au'coriaaae., ecciesiastica, todos os corpos de 
iinna e milicianos, e uns trezentos homens do 
povo, armados, estavam promptos para (. . .) 
proc'amarem um nbvo governo, na pra9a p6blica. 

1 誉興,乞Alfr- 費・,ist6ria, da Gra唖e Re叫u.o: o cyclo farroupilha no 
＝にVI4讐月了9oui. t'or叩糾egrら叫obo ・ 1'J3 ・  p・ 275, nota 9・ PICCOLO, 
票誉き二 Uどf？讐讐o ．豊一 inctepenu讐C下a 聖  Ri9 叱ande do Sul・  In Mota, 
JaL.Lv乙  uu.Llzlerme-- ニ  'o'乙・ l mmensoes, i" ' edi9瓦o・Perspectiva, 1986, 
こ登と誉よ竺竺ピ ー聖了翌 9nae a, auto讐 menciona 一  a bib.liograf ia existente 

2fg猫．二二．買先’ Pピr皿工し i na。ーnos iocaii名ar a obra de VARELLA ・  



174 

Dom Joao Carlos de Saldanha, rec6m nomeado capitao 

general do Rio Grande, em 21 de agosto, expediu uma 
proclama9ao declarando ser: 

.constitucional de cora9三o muito 
antes de existir a constltui9言o P0l・t uguesa ‘. 

.) convidando os habitantes do Rio Grande 
do Sul a aマudal-o na de脅za do novo regjmen 

O novo governador neutralizou as iniciativas do 

setor militar como obteve em torno da sua pessoa um consenso 

popular Inclusive entre adeptos de diferentes correntes 
liberais no Rio Grande do Sul. 

Em Rio Pard。 ・  o comandante dos drag6es, a tropa 
regular locaL coronel Sebast.j言o Barreto Pereira Pinto, 
Convidado pelo do ex6rcito regular portugu6s, general Lecor, 

recusou-se a participar do motim pelo juramento pr6vio 
(VARELLA, 1933, p. 312). 

O povo daquela cidade constituido em grande parte 
de pequenos propriet瓦rjos de origem a9oriana, ali instalados 
antes de 1780 por Gomes Freire de Andrade (RUDGER, 1965, p. 

87) nAo incorporou-se a nenhuma das manifesta96es pelo 

juramento pr6vio, restringindo-se essas ao oficialismo local. 

Alexandre Luiz Queiroz de Vasconcelos, ー  o "Quebra"- 
j瓦  sargento-mor das milicias republicanas argentinas, qu.tro 

meses antes da Revolu9ao do Porto, levantara-se pela 
Repdblica ・  como 戸  o fizera sete anos antes em Cachoelra, 
localidade onde predominavam militares, oficiais de milicias 

ou drag6es, n喜o sesmeiros, premiados pelos servi9os prestados 
na guerra luso-espanhola. 	Ele libertou os , escra vos 
prisioneiros e prometeu 万bertar os que aderissem a sua 
proclama戸o. Sufocado o levante, escapou de execu9ao gra9as a 

interfer6ncia de seus parentes de influ6ncia, entre os quais 
os Barreto Pereira Pinto. 

O orria em Porto Alegre, com Saldanha, movimento 

semelhante ao que se passava no centro do Brasil e no Rio de 

3 Ibid., p. 276 
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Janeiro, onde as diversas。  lideran as一  e o povo articulavam- se 
ueiiしェo . ao novo contexto da 	Revolu9ao portuguesa para 
resguarjar a autonomia brasileira. 

A Corte jurara ats bases da Constituj9喜o. Mas o 
、  ministro io governo provis6rio de D. Pedro, nomeado por Dom 
I .ioao vi, antes de voltar a Portugal, se esquivava de estender 

o processo a Minas e Sao Paulo. 

O povo do Rio de Janeiro criou uma junta destinada 

a rever os decretos do governo e a organiza9ao "Os Amigos da 

Liberdade" denunciava as atitudes protelat6rjas do 
m1nユsterio. Trataram tamb6m de sondar Dom Pedro para que 

permanecesse no Brasil e de manifestar sua for9a com 

proclama93es de um Brasil independente e Dom Pedro imperador, 
em 4 de outubro de 1821. 

A iniciativa de governos populares generalizou-se, 

especialmente depois dos decretos das Cortes 124 e 125, 

expedidos em outubro de 1821, francamente recolonizadores, 
ex垣indo a volta de Dom PPdrr. 

Ocorreu um levante efetivamente popular a 
22/02/1822, em Porto Alegre. A Camara recebera ordem para 
convocar os eleitores a fim de organizarem a Junta Provis6ria 

de governo da Provincia em 21\02. No decorrer do processo 

revelaram-se tr6s posi96es: o ex6rcito defendia os decretos, 
o povo nao os aceitava e os eleitores alegavam n置o terem 
poderes para modific五-los. 

O general Saldanha proibiu a tropa de sair dos 

expulsou os desembargadores Luiz Correia Teixejra de Bragan9a 

e Jos6 da Mata Bacellar, sob suspeita de conluio para impedir 
a elei9各o. Os debates foram suspensos a noite, sem que 
houvesse decis瓦o ・  Diante do impasse, Saldanha reiterou sua 
posi9ao de n&o intervir sobre as decjsうes da Camara. A junta 
eleitoral e vereadores entraram entao num acordo: dois 

procuradores deviam defender cada uma das posi96es, 
comprometendoーse todos a aceitar os resultados de uma 

quarteis portando armas, Houve ”、A く4山レ、ニ上。  pui しarjcjo armas. Houve tumulto, quando o povo 

、  , 
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vota9喜o, ap6s escut6-los. Antonio Bernardes foi procurador 

pelos Civis e F6lix de Mattos pelos militares. Venceu a 
posi9ミo do primeiro - os decretos seriam alterados. Quanto A 
ooje9ao da Camara sobre sua falta de poderes, povo e ex6rcito 

se uniram no sentido de assumir a responsabilidade de 
conferi-los, 

A seguir realizaram-se as elei96es. Saldanha. 

eleito presidente da Junta confirmou-se no governo. Elegeram- 
se ainda: o marechal Joao de Deus Menna Barreto, viceー  
presidente; para deputados (vogaes) o brigadeiro F6lix Jos6 

de Mattos, desembargador Bacellar, Padre Fernando Jos6 
Castello Branco, Manuel Alvares dos Reis Lousada e Francisco 
Xavier Ferreira; Antonio Bernardes e o advogado Feliciano 
Nunes Pires, suplentes. 

As requisi95es, entre outros fatos, geravam avers o 
ao ex6rcito e grande expectativa entre o povo quanto ao 

governo das Cortes, especialmente entre os agricultores. As 

antigas capitanias transformadas em provincias ligavam-se 

diretamente ao governo das Cortes (MENDES JR.,1983, p. 144 
v.2), numa grande federa9喜o, podendo apresentar perante elas 
suas reivindica9さes especificas. Os eleitores nao mais se 

recr,utarjam segundo o projeto Constitucional portugu6s entre 
os homens bons ・ mas entre os que tivessem ・与endュmento anual e 
proporcionado e proveniente de bens pr6prios・’ (MENDES JR., 

Os decretos do regente, de 1 e 3 de junho, deixaram 

claro que Dom Pedro, de acordo com os procuradores gerais das 

provincias, propunha a autonomia. Diante disso, Saldanha, que 

nao reconhecia outro governo, senao o das Cortes, apresentou 
a Junta e a Dom Pedro, sua demissao. 

Depois de tornar-se o fato pdblico, a C言mara 
recebeu uma representa9言o do povo pedindo o'afastamento de 
Sal danha 	da 	capitania ・ 	O 	marechal, 	vice-presidente, 
antecipou-se ao curso desse processo. Reuniu as milicias nas 

proximidades da capital, para pass6-las em revista. Convocou 

uma sessao extraordinAria da Junta' e propos a deposi9ao de 
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Saldanha, dizendo-o suspeito de articula9ao a um "terrfvel 

partido". Assim o marechal designava os Constitucionais 

Exaltados, que nesse momento especifico virtualmente 

englobavam setores republicanos e monarquistas4 . De outro 
moao, acrescentava, retirava-se e nao se responsabilizava Por 
aesorciens. 

Interpelado pela Junta, Saldanha colocou-se a 

disposi9ao para estar no dia seguinte em sessao permanente 

com o governo, renovando-se a disposi9ao de que as tropas 
permanecessem nos quarteis com os sargentosー皿or, ambos filhos 
do vice-presidente, enquanto se realizassem as elei96es. 

Dom Pedro ordenou a retirada de Saldanha para o Rio 

de Janeiro, o vice-presidente assumiu o governo e Gaspar 

Francisco Menna Barreto, sargento-mor, foi incumbido de 

apresentar informes ao principe sobre a situa9ao da 

Provincia. Suas diferentes lideran9as coligaram-se, entao, em 
torno da Independ6ncja com o principe, mas a manifesta9ao 

popular, segundo indicios apresentados por Varella, nem foi 
tao espontanea nem tao universal. Por e xemn1 

''Os senhores emiss百rios dever.o combinar 
as opera coes . de 一  tal forma cjue o prfnc加e ‘. 
’ノ門ja a9糾amaダo Imperador Constitucional ‘. 
二一 ’ ノ  no aそ一a Iz de outubro pelos Governos. 
プma讐f' Povo e Tropa '. . ．ノ，  Para 
t- a9lIザarem o bom resultado procurarao 
7nrusユa smgr os povos l・．．ノ mandando usal・ dos 
ザ9os 準ci onaユーS 了・・ 一 ・ノ e dando muito valol・ ao 
とope aそ  con子edera9瓦o ‘・  ．  ．ノ  Nas Caijunai・as 
aevem razer lavrar Actas circumstanciadas de 
que o povo e tropa daquelle lugar declarar.qm 
l ・ 	・ 	・ノ  sua lndeDend戸nnf メョ 	ノ 	I 一、  一．． ‘一  ． 	ノ ー  rーー “一 ‘'“、一よノし“、』 ‘ニ“しよと事 	（・ 	・ 	．ノ  e aue 
gcclamam Primeiro Imperadoi・ doBra si 1 o 』gl，ー

ール  
-'ef? 	. . .'''I PRnnpAri a - ，、1,A -.A - - - - - 、b A 、一“よ、ノ ’ ' ‘ 	、 rI、 iwwjA apua VAkU!LLA)". 

Essa tarefa constava de um programa 

secretos colaboradores, grupos de pessoas 
fornecido a 

previamente 

   

4 Segundo nos informa PICOLLO, Helga. Vida j.ol tica no sculo 19. Porto 
Alegre, I.d・  da Universidade, 1991, o partido "saldanhista" fazia 
oposi9ao a V. I'eclro I. A orientaq瓦o de Saldanha, fiel a s cortes. 
aescacava-se pela integra9吾o de monarquistas constitucionais. 
contrarios a independencja sob a orienta9三o unitarista e 
centralizadora do imperador. Ver p. 24 e 25. 

5 VARELLA, rn, cit. p. 289 

aS 
．ノ  



obrigou Dom Jogo a jurar 

comandantes de milicianos,como 
nao 	s6 eram anti-republ icanoS 

jurar a Constitui9ao; militares 

como J 0a0 de Deus Mena Barreto, 

licanos mas tamb6m unitaristas, 
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organizadas em comiss5es distribuidas em todas as provincias, 
para fazerem a aclama9喜o. 

A anAlise do relato construido sobre como o Rio 

Grande do Sul vivenciou a independ6ncia, revela que: a 

revolu9.o do Porto excluiu de imediato, pelo voto censit瓦rjo 
tanto os pe6es como os jugadejros, que habitando ou nao em 

terras do comum nao tinham bens pr6prios de onde comprovar 

renda; o ex6rcito portugu6s no Rio Grande do Sul e no Prata 

monArquicos e partidArios 

、  

uloltarqulcos e partidarjos de Dom Pedro I; milicianos e 

militares portugueses estiveram juntos pelo menos at6 outubro 
de 1821; os drag6es de Rio Pardo n胤o se mobilizaram sob a 
lideran9a de militares portugueses; especialmente os 

agricultores, pequenos proprietArjos por compra ou portadores 

de "datas" eram anti-militaristas, contra as requisi93es 

for9adas ao ex6rcito, favorAveis a Revolu9ao do Porto, ao 

constitucionalismo e federalismo portugueses pelo menos at6 

outubro de 1821; as institui93es municipais se refor9aram e 

reintroduziram a figura dos porta-vozes populares. 

Admitimos, assim, que o processo de independ6ncia 
levou a um fracionamento politico complexo: 

1) as divis5es ultrapassavam a forma9ao de um 
Portugu6s face a。  outro, brasileiro; os 

ionalistas dividiam~se entre os partid5rjos da 

monarquia constitucional federalista e unitarista; entre 
republicanos e monarquistas, 

2) os agricultores, pelo menos segundo Varella, 

eram antimiLitaristas, o que nao significa que o fossem 

unicamente face ao ex6rcito portugu6s: eram contra a 

requisi9ao for9ada de colheitas e a destrui9ao das lavouras, 

por isso mesmo ciosos de um constitucionalismo federalista, 

dai a simpatia pela Revolu9ao do Porto entre aqueles que 

dispunham de propriedade regular sendo assim eleitores; 

partido portugu6s face ao 

constitucionalistas dividiam-se 
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3) 	a 	falta 	de 	indj aq5es 	mais 	precisas, 
considerando os interesses dos agricultores, pequenos 

proprjetarjos ou portadores de datas se dividiam entre 

Constitucionalismo e federalismo com uniao pr6-monarquia 

constitucional: estes difjcjlmente seriam republicanos, 

desejavam o restabelecimento da ordem sob o regime que os 

reconhecia eleitores. Contra as Cortes iriam os que, al6m de 
propriet瓦rjos, fossem comerciantes de erva, quando essas 

posicionaram-se contra o livre-com6rcio. Este dizia respeito 

nao s6 a iiteresses de estancieiros, mas tamb6m de 

comerciantes ervatejros ou tropeiros que negociavam na 
fronteira; 

4) peses e jugadeiros, posseiros ou n3Lo em terras 

do comum, seriam em principio, por seus interesses, contra a 
ordem que os excluIa, partid瓦rios dos militares republicanos 
radicais, na linha de Artigas, democrata, embora prjmitjva, 
federalista oriental, ou de Mariano Moreno democrata, 
dividindo-se entre unitaristas e federalistas. 

Entendemos que as cis6es entre republicanos somente 

apareceriam com mais clareza quando no poder ou pr6ximo dele, 

no momento de definirem constitui93es. Ai desfez-se a alian9a 

artiguista federalista, ai tamb6m submergiu a farroupilha, 

dividida at6 as raias do assassinato quando tratou-se de 
fazer sua Constituj9各o 6 

ノ  No momento da Independ6ncIa os republicanos 
tenderiam a formar uma frente;. nela arregimentandoーse os 
excluidos. 

6 Ver:FLORES ,Moacir. O modelo polftico dos Farrapos. POA, 1a edi9ao, 
Mercado A - Arto, 1982, 2O8p., p. 165/166 
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Consumada a ocupa9ao portuguesa da Banda Oriental. 

surgiram duas tend6ncias entre os vencedores. Uma favorAvel a 

manter a domina9Ao sem nenhuma concessao, chefiada pelo 

coronel Manuel de Souza e outra, de restabelecer a autonomia 

com institui96es liberais, pelo coronel Sebastj o Barreto 

Pereira Pinto, comandante dos Drag5es e da fronteira do Rio 

Pardo. Em torno de sua lideran9a se agrupavam republicanos 
orientais e rioーgrandenses. Entre eles destacavam-se Paulino 

Fontoura, posteriormente um ativo farroupilha e o jornalista 
Francisco Xavier Ferrejra, deputado geral. 

Rivera, um dentre os comandantes que romperam a 
alian9a com Artigas, unindo-se aos portugueses, tornara-se 
comandante do regimento da "Union". 

18O 

Lavalleja, que estivera 

dePois de liberto retornara 

"‘ユ V くユ・1.よ tJと‘・  que estivera Preso no Rio 

depois de liberto retornara ao Uruguai. 

insistentemente por Rivera, integrou-se tamb6m a 
do ex6rcjto. 

de Janeiro, 

Convidado 

uma unidade 

Os orientais voltaram a dividir-se diante da 

independ6ncia do Brasil: Lavalleja preferiu aliar-se a s 

for9as portuguesas que a rejeitaram; Rivera aderiu a nova 

situa9 o politica, pelo menos oficialmente, e sua posi貞o dai 
em diante ser言  sempre ambigua. H5 indicios de que tenha 

favorecido a primeira tentativa de Lavalleja porque a alian9a 

com os portugueses tornava vi6vel o levante. 

Uma vez fracassada essa via, Lavalleja Continuou a 

organizar-se, mobilizando ''soldadesca e gentalha da 
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provfncia" (DIARIO DE PORTO ALEGRE, apud Varella)7 . Rivera, 
al6m de n喜o aderir, at6 teria contribuido para a den丘ncia de 
Lavalleja em 1823, obrigando-o a exilar-se na Argentina. Ali 
persistiu em organizar-se reunindo partid瓦rios nas provincias 
de Buenos Aires e Entre-Rios. 

Durante o ano de 1823 a situa9ao no Brasil jd 
apresentava sinais de desagrega姫o dos rumos liberais e da 
confedera頭o ・  O Minist6rio dos Andradas, indisponivel A 

negocia9Ao, realizava uma politica autoritaria e militares 
partid瓦rjos do governo central patrocinaram elei96es 
viciadas. 

Os constitucionalistas do Rio Grande do Sul j6 

haviam protestado pela demora da reuniao da Assembl6ia 

Constituinte. O Padre Ant6nio Pereira Ribeiro, vig百rio de 
Ta9ual・j, numa circular que deveria passar entre diversas 
pessoas declarava: 

・o governo rePl・esen tatjvo 6 o sistema 
q9e t9mos adotado todos os brasileiros (. 
・）  Nao salta aos olhos ser a este sistema 
りepugnante o poder que se quer dal・ ao chefe 
cia ?a9月o'de 一 um veto absoluto ao que for 
鷲黒誉go e ，空恕どmi押co pela Assembl6ia ?'' 
、 rLLtI1ittU apua VAt1LLA'v. 

O padre e mais algumas pessoas por terem lido a 

proc1ama9ao foram detidos durante 5 meses na fortaleza da 

Ilha das Cobras. Essa persegui9ao fora comandada pelo coronel 
Gaspar Francisco Henna Barreto. Ele e seu irm各o, o major Jos6 
Luiz, mais o pai, Marechal Menna Barreto, que j6 tinham 

participado das agita9うes para afastar Saldanha, promoveram 

marcha da tropa que comandavam, em pra9a p6blica, para jurar: 

.fidelidade (. . ,) ao Augusto 
imperador e a constitui9五o que fizer a 
4ssembi6ja Geral Constituinte e Legislativa 
do Brasil na conformidade em que ‘元元J瓦  
y二ImpeHai '. . ,) Se for digna dene e por 
eila tiver o mesmo Augusto Sr. o l毛to 
absoluto. . . ut ( VARELLA, 1933, p. 311) 

7 VARELLA, ob. cit., p. 320 
8 Tbid', p, 313 
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Dom Pedro, obedecendo delibera9谷o do Congresso, 
suspenaeu os envolvidos de seus cargos, demitindo a Junta 

rov1sor1a. Mas, na data em que deviam se efetivar tais 

puni9oes, Dom Pedro dissolveu a Assembl6ia com apoio dos 
militares em 12 de novembro de 1823. 

O Cabjido de Montevid6u, subordinado a Don Pedro, 
encaminhava todas as medidas autorit'rias. Diante disso, 
Lavale.ja e sons 1い11戸r、。  h一ー＋」」くー」一ー  

orientales" atravessaram a fronteira para o Uruguai. Nessa 
primeira investida fizeram Rivera prisioneiro. Este, refez 
negocia93es com Lavalleja e gra9as a suas r5pidas mudanoas de 

posi9ao surpreendeu e permitiu a captura de for9as imperiais. 

Assim os sublevados conseguiram estabelecer um governo 

independente na Florida e obtiveram a interven9ao diplom瓦tica 
da Argentina. o Brasil n胤o atendeu as pondera9&es da 
chancelaria de Buenos Aires, rompendo a guerra entre os dois 
paises. 

Alvear, comandante do ex6rcito argentino, enfrentou 

mais uma dissid6ncia de Rivera, neutralizando-lhe rapidamente 

as tropas. Sem for9as, Rivera retirou-se a Buenos Aires. 

O ex6rcito platino aliado aos orientais entrou no 

Rio Grande do Sul, provocando inicialmente uma indisposjc o 
aa popuia9ao rural diante de procedimentos devastadores da 

tropa. Mas o comandante argentino tratou de super百-los. Antes 
de iniciar-se a campanha ele emigrara para o Rio Grande e 
percorrera o centro da Provincia. 

''Entre n6s recebera(. . .)demons tra96es 
da nossa hospitalidade.Ora,por nao esquecer 
o beneffcio quanto por uma habilfssima 
polfti ca, muito se empenhava no grange加  das 
si mpa tf a s, 	em provfncia que 	os aillados 
esperavam conquistar para a causa platina. 

(VARELLA, 1933, P. 322). 

Alexandre Luiz, o "Quebra", e seu filho deixaram o 

desterro de Santa Catarina e aderiram ao ex6rcito platino 
integrando一  o regimento de Libertadores do Rio Grande. Depois 
da batalha de Ituizango (20 de fevereiro) receberam ades喜o de 
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150 desertores alemaes das tropas do Brasil. O mesmo 

documento que registrou tal fato ainda refere: 

, . .''Vrios vizinhos que haviam abandonado o 
巴と！Fや’．  一 apresentaram-se tamb6m, e os 
警FCユais . Dop 一Francおco Rocha e seu たiho, os 
alieres Machado,Jeronymo e Araujo, OS quaes 
orrereceram os seus servi9os para contribujrem 
a que Se fnl・・mメ1!.q.RP l"”」コ  ”h，”ぐム1‘一一  一,一一‘一  ー 	'1“し  .,に二  .tvよ I"aヴどピ 	uma repUb.L ica. degtP 
rt'rt- ,nente. . .'' ( rnTmAi-.. --、，,A llAlつ1フTT A 、 9 ーー‘』レ山“、ン“‘バ7' ' ’ 	、 iiitixca apua VAHJLJJA'’二  

Barreto e 	seus 	part iddrios teciam 

fossem 
"caramurus"(c.onservadores liderados pelos Andradas depois de 

romperem com o Imperador) fossem constitucionalistas 

exaltados. Tamb6m entendiam-se com os externos, sendo seu 

plano: primeiro tomar o comando geral do ex6rcito imperial na 

Cisplatjna, afastar Barbacena, fiel a D.Pedro, aderir 色  
alian9a platina, separando o Rio Grande do Imp6rio. "Falhou o 
golpe de temer百ria indiscipilna, ignora-se porque’・  （ VARELLA, 
1933, p. 324) talvez pela variedade de alian9as, a divisao 

politica produzida pela independ6ncia e a inexist6ncia de um 

projeto de mobiliza9ao popular, como o,de Artigas em passado 
recente. 

O sexto regimento acantonado em Durazno sob o 

comando do coronel Ferrara uniu-se aos "pEtrias" (nome dado 

aos aliados), O coronel Manuel Fernarides, em licen9a, ficou 

entre os sublevados, aceitando a comissao de correio e de 
persuadir as tropas em Mercedes a aderirem ao levante e o 
Quebra comandou as for9as que atacaram Col6nia (AMIGO DO 
HOMEM E DA PATRIA apud VARELLA) lo. 

' tpub1icistas Mon6rchicos" descreveram o 6 xito de 
Lavalleja e reconheceram que: 

'’ ・  ・  ． seu domfnjo cada vez mais se 
クrmava no solo, e que os habitantes v'li而る  
a Cisplatirja, quer da vizinhan9a do Jaguarao 

・）  quer das margens do Ibicuhy no 
ora頭o do Riogrande coiHam Pl・essur元o‘云  

tomar armas e serv力・ no ex6rcito do nomPcidn 

9 Ibid., p. 323 
lo Ibid., p. 341, nota 9 

Sebastiao 

alian9as cdm os advers5rios cユ上 jaijyas com os adversarios de Dom. Pedro, fossea 
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揺gadeiro-ged VARELLA)了fra1 

Barbacena, comandante do ex6rcito brasileiro 
arirmava que muitos rio-grandenses aceitaram nomea93es para 
empregos junto aos aliados (VARELLA, 1933, p. 341) e Bento 

Gon9alves, que jE pertencera ao ex6rcito de Artigas, fizera 
um acordo secreto com Lavalieja 

Dom Pedro criara uma comissAo militar "para punir 

os rebeldes e desertores" bem como um tribunal marcial para 

tratar dos rebeldes da Cisplatjna, em 19 de maio de 1825. 

Entretanto, peri6dicos, como o Di rio e o Constitucional 

comentavam .s condj95es negativas em que D. Pedro abria 
negocia96es sobre a Cisplatina (VAR1T.T.A 一  1OQQ ー  。 A 。、  
begunao Fonsomby, representante da monarquia inglesa no rio 
da Prata e no Rio de Janeiro: 

Pro吐  .Pro吐nc .Pro吐ncユas .Pro吐ncユas urna grande ) par舞烹 popul a鷲o鷲  

rez’磐m ou9o' Bahia ・ Rio de Janeiro,Sao Paulo 
e i-cio タra叩e do Sul (. . .) Dorrego, 
govern a ao r .qe Buenos-aires (.. .)se havia 
9omprome些ido, por um tratado a sustentar a 
讐§urreユ9ao （・  ・  ・）  e a fazer a paz e 
ai些an9a com toda a provncia que se levante 
叩nora. a autorュdade de D・ Pedro l (. . .) a 
讐gSU琴cre ver 一 a paz entre a Repdblica e o 
よii:peraaoら  qualquer que seja a f6rmula porque 
a propon fiam・  Os brasjlejros se comprometeram 
a pagar a Buenos Aires uma Parc含o dos gas tos 

provincias (. . .) estava not6riamente 
inclinada (. . ,)aos princたガos republicanos 
(, , . ) obscuras e tenebrosas machina96es 
dos desorgan加adores das Provfncias Unidas" 
(. . .) 'teriam um planoノコan9ar o ex6rcito 
sobre a Pro、ゴncia do Rjo Gran de, a f力n de 
'-'S.----'一ー 	ー 	」ーー。 	、コ、フLIとょ a 	C, 	iInIフerado乃  
libertando os negros(. . . ) Lavra uma 
conspira9言o que, segundo se diz, abra9a todas 
as regi6es do Paiz(. . , )envoltos nell-as 
muitos de seus directores，  力2clusos em o 
ndmero destes,membros do senado e pessoas de 
autoridade (. 	. .) S産o Paulo(. 	. ,)havia 
sjdo especialmente trabalhada pelos mnimigos 
secretos do lmPeradorPara que cooPerasse com 
os republicanos, contra a cor6a(. . . ) 
abol il・ーse-ia o regjmen mon巨I・qUjco (. . .) 
cr - an -o~se 	cjnco 	repdblicas 	(, 	． 	一、  criando-se 一cinco 

11 Ibid. 
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窯ー烈ぎra l望？ーーf9 、 1タz aquele sobei・ano" 、 n」1』氏氏r.xt-i apua VAtUL1JA''‘」．  

As inforina96es de Ponsoby dao conta de outra 
conjura que corria paralela a essa tendo ao centro Lavalleja. 
"Espera （・  ・  ・）  induzir os habitantes do Riogrande (. . . ) a 
declararem a sua provlncia independente do imp6iブo e a uni-la 

ノ ，．、 ．  
ttivera manejava uma iitriga semelhante (PICCOLO, 1985, p.43). 

Dorrego procurou 1iga頭o com Rivera, no sentido de 
uma investida fulminante at6 Rio Pardo buscando um combate 

que vinha sendo evitado por Lecor. Mesmo sem realizar tal 

investida, Rivera pressionou com suas for9as facilitando a 

marcha dos argentincs e orientais por terra e A guas. Os 

lusitanos conseguiram ganhar tempo em vit6ria provis6ria mas 
os aliados rejuntaram suas for9as para for9ar uma nova 
entrada pela via do rio Sebollaty. Profundos movimentos de 

pQpula ao foram provocados pela guerra noticiados pelos 
jornais: ft ’ 

．  ・ Na villa de beひamiar, ent言o, o aPuz・o f吐  
desses que fazem perder 。  tino os mais assizados(. . .)para 

p6r a coberto(, . .) o neg6cio,archi vos dos tHbunaes e 

generos da fazenda nacional'' (DIARIO apud VARELLA)13 e 。  
Constitucional: "Espantosa （  ・  ・  ． ) a emigra頭o, do meio dia, 
para a parte septentHonal da Provfncia (, . .) transferindoー  
se immediatamente 言  freguesia do norte, a alf言ndega sita. na  

a Banda "-'1en tal'' (vA_'__'_A , 1933,p . - 44 ); cl L).WJcL LI! よenL旦子  （ VA! どLLA ・  1933, P ・  344); tamb6m de seu lado 

' 

povoa9産o fronteira. 
VARELLA) 14 . 

. ft 

(CONSTITUCIONAL RIOGRANDENSE apud 

A investida dos aliados falhou, e com ela as 

diversas conspira93es sobre o Rio Grande do Sul por raz6es 

politicas alern de militares. Segundo os dados de Varella, a 

exaustao da Argentina, press5es da diplomacia inglesa 

trabalhando junto a Dorrego para que negociasse, n.o 

cumprisse seu trato com os conspiradores brasileiros e a 

disposi9ao do imperador em fazer a paz, prevaleceram. 

12 Ibid., P. 344 
13 Ibid. , p. 346 
14 Ibid, 
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27/08/1828, ao ter conhecimento da alian9a dos adversarios 

com uma organiza9ao politica interna, de um "club", uma 
organiza9五o secreta em POA: ". . .se fazia necess百rio que se 
terminasse a guerra ・ para se ata.Zharern os pIanos subversivos 
e as machinac3es Para agltal・ o Paユz e sobretudo o Rュoー（かande 

'' (REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO apud VARELLA)15 . A 
imprensa liberal vibrava com as vit6rias platinas, no centro 

do Imp6rio; o "Compilador Brasileiro", jornal de exilados no 

Prata, apontavam como exemplo para a situa頑o brasileira a 
organiza9 o politica platina (VARELLA, 1933, p. 349). 

Jos6 Clemente Pereira, o. pr6prio ministro de Dom 

Pedro, em carta a Th. Guido e J.R. Balcarce em 30/11/28, 
referia-se a paz como o ". 	.primeiro annel donde deva 
partir algum dia a formid百vel cadeia de um sys tema 
continental americano ・  ・  ・ ’' (PEREIRA apud VARELLA)16 . 

I 

Miss6es. Suas for9as passaram por Sao Francisco de Assis, S各o 
Borja, S責o Martinho, Boca do Monte, Cruz Alta, Itaqui. Em 

comunicado a s autoridades argentinas e orientajs, de 17 de 
maio de 1828, declarou: 

1 	'’ ・  ・  ・ con事der'vel o ndmero de o賀diai S, 
LroPas e moradores que todos os djas se me 
そpre讐準讐’ ambicionando todos encorporar-se 
ゲ  rileiras republicanas, e que a Provfncia 

瀧aRTOぎr1気鷲  気『epdblica Argentina 	・ ’' 

As elei96es de 1828, realizadas em 5 de outubro, 
tempo em que Rivera ainda estava instalado em Miss6es, foram 

pontilhadas por manifesta95es dos exaltados e caramurus: 

Vicente Jos6 da Silva Fran9a, estudante, provocou um motim no 
teatro Sao Pedro, dando "vivas a Constitui9胤o" em meio aos 
protocolares" vivas ao Imperador (05/07/1828), Louren9o Jr. 

15 Ibid., p. 348 
16 Ibid., p. 351 

O Visconde de S各o Leopoldo, paulista que vivia no 
Porto dos CasaユS ・ era partュd百  rm da continua員。  da guerra e 
aa reten9ao da Cisplatjna. Mas mudou de posi9ao assim como 
outn.- e, 	_ ......t.r - - 	io 	conse - - o 	de 	Rロ十ロョ。  vー～。  wellioros ao Uonse.[ho de Estado, na sessao de 

,, 
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de Castro, conhecido na imprensa corno Manuel Lander, not6rio 

caramuru, veiculou apoio a elei9ao local dos juizes 

declarando radicalmente : "governem-se os povos pelos mesmos 

povos" (FR. DE CASTRO apud VARELLA9-7. Tamb6m foram 
pontilhadas pelas tentativas da imprensa constitucionalista 

para prevenir, assim entendemos, a corrente liberal exaltada: 

''Amanh言  rn-.jflc 4 Dj -.m a」q P7Pfh3戸《さ  。  ～、hて1。”, ー…ー一ーー  1-' - よ」』レーL」ノ」 C'2JA とユこ’ ‘ゴ．Lt? IYUeど  e convem 
naja caureja. 1t14() 	nni:: d- iyPlllr，くさ  ” 11”一 fr，ロ ” ，S一i一ー  γー’ノ 、一  ーーし‘'Jし』・“'"c“ノ  “‘ノ‘' (4 プよ・A《プ111〔ノど  52」ucinar peIos 
、・ 	．  ,j argumentoS 'eSLcPSこ 	I ．  ‘ 一、  H- -つdノ、 dr、と，  '’ ー山 b umSン“レvo (4に二o・つ cニb 、・  ・  ・ J aemagogos. 
que p'0亡endeJll nal/Jlr、  メ, ,"lf"p -,- -Sイf,．‘。．  一、  コ  -5'-- 	、ーレし“、」、ニ」“ しav'4よ 	a 	i-uina 	oa i-'airia; 	o 
aoanaono (. 	. ．】  de "'' si -' 4 .cItr、”q fH'f,,c， ‘ノ、  ーーー一ーー一ー  、 ’ 	' ’ ノ  、“じ  ‘コ“'zo o一LII」りしzus iueias e o 
m. ユ  S e "rュCa2 γ・Plll戸din n"r" ‘，てlffっ” h “一ー一」、  "‘ー一、」  、ー .よよしa乙  よ tゴ  1llt'UIU pura evユ rar a nossa 
7 ? Iユna. 	Par'- I'!-Rtr・Jl二 1,11ln c, 	" - 1亡,",,c, 	rマど，  ．、一ー一一ー．  一 “4“ー “… 	』 α』《ユ  」 -L」u. Lz'aI'itAQ5 a aiguns cie noSSOS 
patricios. QU'?U' -)r)dPlll E メ,f,・  ”nぐ  ”hH凸。  fJ一ー  ．、一ー一一一  Iーーレ‘ユし‘エ、ノ。 ’ y(1に＝ 1-バノしI c:I1L し;ui' nas reaes aos nossos 
a月tutos inimigos,advertimos que nao sao s6 as 
id6ias absolutistas que se oppaem ao 加嘉b 
systema constitucional;tamb6m as republ.icin.ic 
sao inteiramente oppostas, e t泊Jquanto 
propender rabsolutismo e republicanisth可  deve 
器品”終18 limine despresa品” （貢販お’ apud 

Rivera invadiu as Missさes, entre outras raz6es, 

para recuperar perante os orientais a necess百ria 
credibilidade ao enfrentamento pelo poder com Lavalleja, 

segundo VARELLA (1933) e PORTO (1954). Mas seu projeto, para 

esse 6 ltimo historiador, seria "6mulo de Artigas", talvez "o 
百nico que desfraliava ainda,a bandeira do her6ico chefe dos 

orientajs" (VARELLA, 1933, P. 382), obtendo apoio, 

fundamental a execu9ao de sua manobra militar e politica, da 

maioria dos comandantes brasileiros. Eles nao deram combate a 
Rivera e diversos aderiram as suas for9as, justamente os que 

seguiriam a Revolu9ao Farroupilha: Alferes Jos6 Silveira, 
depois coronel da revolu9五o Riograndense, Ant6nio Pereira 

Pavao, Boaventura Soares, Fabiano Pires de Almeida, Ant6nio 

Castanho de Araujo, retornados ao Brasil somente por ocasiao 

da Farroupilha. Descartada a falta de bravura, VARELLA (1933) 
sugere acertos politicos e econ6micos para explicar o fato. 

Para LEITMAN (1979, p. 89) a a9ao teria como objetivo, 

esvaziar a economia ervateira do RGS, reconstruida depois de 

1820 sob a dire9ao do Conselho Geral de Porto Alegre: "Um dos 

17 Ibid. , p. 393 
18 Ibid., p.? 92 
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representantes do Bra sn no Prata desconたou que Rivera tinha 
deliberadamente planejado acabar corn a inddstパa da erva-mate 
rio-grandense". 

Rivera afirmava perante Lavalleja, chefe do governo 

provis6rio do Uruguai, que a soberania da Provincia Oriental: 
"foi o d nico objecto da lnvas動  de陣s s 6e s, em sua orュgem,e 
a do continente, quando se concebeu que n言o era difたcil" 
(BERRA apud VARELLA)19 . 

As negocia96es de paz j estavam avan9adas entre o 

futuro Estado Oriental, Argentina e o Brasil, quando se deu a 

invasao das Miss6es. Sua inclusao no tratado significaria uma 

ruptura, pois Dom Pedro, com apoio ingl6s, negava-se a 
negoci -la. Ali6s, 	foi tamb6m sob pressao inglesa que 
Dorrego, pela Argentina, concordou com a paz, Nao obstante, 

chegaram a ocorrer press3es nesse sentido, nao s6 com a 

cria9ao de fatos como a pr6pria invasao, mas tamb6m com 
agita9喜o popular e negocia95es. Destaca-se o Congresso 
Mjssionejro reunido em Sao Borja (VARELLA, 1933, p. 395). 
Inviabilizada essa possibilidade pela negativa de Pedro I, 

Rivera retirou-se, capjtaneando verdadeiro 6 xodo da popula9ao 
indigena missioneira: 

，声  a margem do Ibicui, evacuandO as 
!liss6es os corregedores e demais autoridades 
'riおsi oneiras, que acornPanham Rjvera, nomeiam 
seus deputados ante o governo Oriental o dr 
Lucas Jos6 Obes e os f ndios D.Fe m an do 
貿rapar百  e D・ Vicente Yatuy" (PORTO, 1954,p. 
ユ94 、．  

Varella e Aur6].io Porto sublinham que a saida, com 

imenso botiin, foi negociada com o Marechal Sebastiao Barreto 

Pereira Pinto e com Bento Manuel Ribeiro, nao obstante as 

ordens nacionais de baterem-se com Rivera. 

.o destro militar, desde a 
assignatura da paz andava em f ntimo 
commerc i o,Por meio de mensagens escriPtas ou 
verbaes, com o transit6rio conquistadol・  e 
直nda occupador de frfjss6es. Numa dellas, 
confiada a duas pessoas de seu sequito, Bentt' 

19 Ibid., p. 372. Consultar tamb6m p. 353 e 358 

,, 
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Manuel requeria o concurso do brigadeiro(, 
.)para uma transcendente mudan9a:Tratava de 
el・ jgi2・  em RePdbljca, a Pl・0Vfncia do Rio 
Grande e mister lhe era o auxflio ou apoio da 
for9a de s. exa.Rivera que, tudo o persuade, 
estivera em trato secreto com Sebastiao 
Barre to(, . . )agiu Barreto,logo depois, 
em maneira muito equivalente. Achava-se em 
Bag6 com l.600 homens de cavallaria", quando 
firmada a paz.Mandado para bater o( . . .) 
senhor de Miss5es(. . .)abriu negocia93es 
(. . ,)apesar de dinigた・  uma for9a em tudo 
supeniol・  巨  de Rivez・a(. . .)z・eth・ando-se ele 
com muitas mil rezes e com grande popula9ao 
de f ndios 	daquella comarca, assim quasi 
completamente 	despovoada. 
(CONSTITUCIONAL RIOGRANDENSE, RECOPILADOR 
LIBERAL. aoud VARELLA) しU. 

Corregedores e caciques dos Sete Povos deixaram uma 

ata firmada expressando a reivindica9ao de reincorporar a 

regiao Missioneira a Banda Oriental. Nomearam para 

represent -los deputados que defenderiam a proposta face ao 

governo Oriental (PORTO, 1954, p. 398). 

Al6m do 	6 xodo da popula9ao indigena, Rivera 

conduziu milhares de cabe9as de gado arreado, segundo o 
c6nego Gay: 60 carretas, com est百tuas de santos, ornamentos e 
sinos das igrejas, todo o trem caseiro dos habitantes, 

escravos, todos os artigos de com6rcio. Entre os 丘  ltimos, 
1,000 arrobas de erva-mate (PORTO, 1954, p. 399 e nota 49). 

Segundo VARELLA (1933, p. 354) muitos indig-eAas 

partiram constrangidos, apesar das "galas de que sabia usar o 

laborioso Rivera, que lhes falava a eles em sua lingua 
nativa".Seguiam-no com a esperan9a de recuperarem a sua 
propriedade: 

.os oficiais e tropas de sua 
fragestade ardiam na E nsia de atacar o caudilho 
invasor, por causa das mulheres e seus filhos 
que leva vs, porque muitos f ndios missioneiros 
se achavam 加corPorados as tl・oPas bl・asneiras, 
segundo me t6m narrado v百rios oficiais que se 
achavam presentes, debaixo de cuja 

re spon sa b i無密,％嘉 o m esta narra ao.TA 【 01 ・ ’' (CONSTITUCIONAL RIOGRANDENSE apud VARELLA) ' 上. 

20 Ibid., p. 355 e 356 
21 Ibid. 

I, 
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Historiadores discutem o n丘mero de indigenas 
retirantes, O Mapa Estatistico do tenente-coro母el Manuel da 
Silva Pereira Lago, de 1827, apontou a popula麟o indlgena 
total em 3.000 individuos, mas o historiador platino Berra 

avaliou o contingente de retirantes em 12.000 individuos. 

Segundo VARELLA (1933), citando SAINT-HILAIRE: a) 3.000 

entraram no' Rio Grande do Sul pelo Vau do Quarai e o Alto 

Uruguai entre agosto de 1820 e janeiro de 1821, nao 

computados pelo censo que limitou-se ao recenseamento dos 

indigenas aldeados, excluindo os rurais; b) aceitando-se o 

dado anterior a popula9ao retirante m瓦xima seria 6.000, a 
metade do n6mero indicado por Berra; c) o contingente de 
Rivera devia ser grande, para provocar o efeito que provocou: 

'’ ・  ・  ・ 6 imPossf vel qu e Rjvera conseguisse 一 	 ーーー‘ー～'~‘ 一 ’ ー一  、1、』、‘ 』しユ γ ロよ a ししノ“さビxuよどどe 
'-J 	erieよし（:' au E n()fl.qP#,, 1,I 	「 	 、  一．、＋．一一ー」一  一 7 」  」 	ーーー一ーo ー山、一 	、 ’ ' 	. / C L1(L LIAU(J a」」  

ae lnr.aml.q P hロnfmロ，,fh ノ、  3-.一Iー，一」-7- 」一一一  ー  
estava かr乞da lei,se viu cobe元o de pre后6 

	

ニ  ーーー  ーー  一ー一 ’ ー、ー 	r''‘ 、ノレ vc7よ  しv uにプ  f/I'eIII」C' 

ヴ  vurevユ  venao nozir'r.c 	A ナソ， γ・ナ,，”ロ  ノ・1~ o‘ー」へ．．一 	” 
I、LARRLTA lqqq ，、  Qにワ、  

Rivera fundou a aldeia de Bela Uni5o, pr6xima ao 

Arapel. Mas a edifica9ao da cidade nao passou da planta 

inicial. Os i ndios, entre missjoneiros, Charruas e Minuanos, 

permaneceram acampados em ranchos primitivos, de onde 

atacavam a fronteira brasileira. Manoel Luiz Os6rio, ent o 

tenente, destro9ou parte deles. Rivera tentou recolocar os 

restantes em seus primitivos territ6rios, entるo sob o 
controle de Corrientes. N五o foi bem sucedido. Em abril do 
mesmo ano ' os remen旦sce n te s ・  sob 工ユーcomandQ de Gaspar Tacuab6, 
cacique Charrua, revoltaram-se. 
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Vinte anos de luta deixaram a Banda Oriental em 
situa9三o calamitosa: campos queimados, estabelecimentos de 
cria9ao destruIdos, popula頭o vaga, vivendo de carnear gado 
selvagem. Eleito presidente em 24 de outubro de 1830, Rivera 

devia restabelecer a ordem nos meios urbanos e rurais. Al6m 

das irregularidades da popula9ao oriental, restava a quest o 

indigena. Os dois problemas se resolveram fora de um projeto 

distrjbutivjsta como fora o derrotado "Reglamiento para 
fomento de la campana y seguridad de sus hacendados". 

Charruas e Minuanos eram requisitados em situa96es 

de combate, nas diverg6ncias internas das frentes 

independentistas e republicanas, tanto do Uruguai, quanto do 

Rio Grande do Sul, o que realimentava seu modo de vida h五  j亘  
300 anos de resist6nci,a a s medtd.as coloniais: 

,una 	colectividAd 	mnntn ri', 
eStanCada 	ell 	ln 	mn口 	r、ロ一,,"Jー， 	ョー 	1一、ー  ー、J Ijt.4IA LI aLI Cl, 	CIA 	」・ u 	luas 	oscuro 	de 	los 
prユmユ ti T'ismos. dedP万nqn H戸  lp lロ1ァ  f一，,， ‘ム1』, よー一一』“山。‘rよロ“ハノり’ 	l.AcU CIA‘ノどa Lie 」a iey, temioie 
T,f V. S 71 	 P』q 一  17 ，・~p/,r、 f 三コ 	o l一、一  ，、 1一，，」、ー  よIー‘ “」“に’ 	よ“、ノし‘.L .’よ‘ノ“亡プこゴ ，  J reaccia a ios p ianes 
cie Lraba一lo v Cnnl/iv戸r】r・ fJ，  力J,~‘Ffr、り  ノ，,，一  、一ー  “'"‘ノ“・ノ、ノ  .7 し、ノI』 V 」 vtプLIじよとI JフacユEユca Que 
a ema ,, ia i-san J q．只 	nPnPqq -! 	H.- __,_ 1 	γ、ど,f一  ” I- ー  “、ーLU aI LI a 1./ajA よαり  Ii C (.3ピ551(mLies aei 	p aユS.' 'A v 
jbut.a apua Eh.じKh.h'"“, 

As campanhas governamentais iniciadas a partir de 

1830 tiveram dois objetivos: reprimir a explora9ao ilegal de 

couros e o roubo do gado por brancos em alian9a com i ndios e 
extei- minar ou assimilar Charruas e Minuanos (BECKER, PUC, 

1982, p.191) liberando terras para aquisi9ao de particulares. 

Dai resultaram as batalhas de Salsipuedes e 
Mataojos. Segundo a vers五o de Manuel Lavalleja, Rivera 
convocara os Charruas a invadir o Brasil, sob comando do 

general Bernab6 Rivera, em 1831, para recuperar o gado 

roubado por muito tempo aos Charruas e orientais. Obteve a 

adesao do cacique Adivino mas nao a do cacique Polidoro. Dois 

emissArios tornaram a procurar o renitente para convenc6-lo 

mas acabaram convencidos de que melhor seria nao voltarem. 

Assim salvaram-se da matan9a de Salsipuedes, onde o cacique 

"Venado", "hombre influyente entre los suyos (...) ttivo su 

22 BECKER, ob. cit. , p. 32 
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familia prisionera" (A y LARA apud BECKER)23 . Pressionado 
dessa forma, ele fez um acordo: submeter-se-ia ao governo, 

comprometendo-se a viver onde lhe designassem e receberia de 

volta sua mulher, filhos e companheiros. 

Fructuoso Rivera deveria devolver as familias em 

Durazno. Chegaram em companhia de um oficial, conforme o 

combinado, uma hora antes do amanhecer. Fazia frio e foram 

convidados a entrar na cozinha, oferecendo-lhes carne e mate. 

Deixaram suas armas do lado de fora, ao sinal dado pelo 

oficial, menos um. Rodeavam o fogo e comiam quando foram 

atacados dentro pelo que os acompanhava e fora, pelos 

soldados restantes, O que conservara o arco feriu um dos 
atacantes. V言rias flechas foram encontradas em porta e 
janelas, 

algumas refer6nc ias,'’ ・  ・  ・  unos cuarerita de Pelea y unos 
ochenta entre vie加S y mujeres(, , . )mataron en ei Cuare加  
a Bernab6 Rivera en 1832" (A y LARA apud BECKER) 24. 

''Ah ora '1830 - 1831ノ（ . . .)la ocupaci6n 
a' 	1ユerra S 	delll月rldJlhJl J,l 	J,rr、戸dl4... 	，、，、ロ1,.7/, 7z,7 、一ー 	、ノー、一‘よ “‘コ 	.Iくフ  JIIaJJ LI I‘ノ己l aよ 	dL'L.egI（フ 	よ,revユo aeI 
PT'f.7 P.7Ietm 	lndIグP r,.i. v --f', "‘、 	h”ョー  -4-一”一” 一4-.... よー‘ー一一、ー j"‘み  」“‘」よS'"‘α, J tIbU I 11) Puao ienez'otra 
saiユaa yractic.q 	d iJl f" d- l" '.7--- 一一  7』，  ーー一一ーー  』ノ』・ “、一一し上しa Cプ  LJJIIII(JL.L I..と‘ ue 」a que se Ie 
ai o. 	tn ei re'erso -""r'-l lI, 	frl／・Kd,,ffロ  ／Lど，  。 f ー一ー ’ 	』一“ 、’ー‘ ‘に二 V'＝」こ’‘ノ 	yutゴしIa 」と& 	」 ri ccフgllユLa ae Sユ  
」 4..)S じIlarmaS alフ1、eさ；,ldnFl n ""lPrザhくさ 	ロr，  ロ” ~”。” 一ー一 	'-4"-" .-" V4-, GiJノ.L 	 レ JIiutブI. 14c)s, 	en su gran 
mayorla vete'-anoS de lJ王g β”pr、 γ，」ユ q -,ロ  7 。  …ー’／ー一一ー  ’、ーレ、ーェ ““レo LA 	 ロUeII'.:LS ae Ia 
I ?1T* )P.7flf1eY7,.,a 	v 	de 	lJl 	nnnn"fcfロ 	.7h 	lor, 一  * 一S.jー fl._4Z_tS_. iJ..# .j. a 	J 	LI C＝ 	」 ‘4 	しC) riqUi Sしa 	ae 	ias 
Plisi ones, eran cuipabies, todos eilOS v en auI' 
graao, ae .Las hostilidades que determinaron la 
represユon" (A y LARA apud BECKER)'I' 
、 	 ー  

Pol4 doro Iu上工uu上リ  t己  ci '-wivino ・  com seu grupo, segundo e 	- 	* _1 _. ___. -o, 

do epis6dios de Salsipuedes, segundo carta 

citada por VARELLA ( 1933, p. 357, nota 56 e 

dos sobrevjventes retornou,ao contr百rio do 
dados oたCiais, Produzjdos Pei o governo de 

A7ulo Gama, divulgados pelo Constitucional Riograndense, que 

limita a 377 o nlmero de retornados. 

23 Ibid. , p. 182 
24 Ibid., p. 183 
25 Ibid., p. 32. 
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A an瓦lise do relato construido desde a guerra da 

Cisplatina revela que: os drag6es dividiram-se efetivamente 

em rela ao ao Imp6rio; Marques de Souza permaneceu-lhe fiel 

enquanto o comandante, Sebastiao Barreto Pereira Pinto, cuja 

familia, desde a chegada dos a9orianos, hA mais de setenta 

anos, assumira a lideran9a e organiza9ao dos colonos, era 

republicano ambiguo, conspirara contra Dom Pedro, fazia 
alian9as contra ele unindoーse a Caramurus, republicanos 
orientais e federaij tas exaltados; tentara inclusive aderir 

a Alian9a Platina contra o Imp6rio. 

Comunidades de origem majoritarjamente a9oriana, de 

pequenos propriet'rjos, admitindo-se que o exemplo de Taquari 

seja significativo, romperam com o autoritarismo do 

imperador, defendendo a convoca9ao da Constituinte e sua 

liberdade, perseguidos pelos comandantes milicianos, que 

apoiavam o unitarismo e autoritarismo de Dom Pedro. 

A popula9ao rural chegou ao ponto de aderir ao 

ex6rcito platino contra o imperador, no centro da provincia, 

militares como o "Quebra" e soldados alemaes tamb6m fizeram o 

mesmo; para os ingleses, a guerra da Cisplatina envolvia uma 

ampla conspira9ao republicana contra a monarquia brasileira, 

granjeando adeptos por todo o Brasil na medida em que 
ocorriam vit6rias da Alian9a Platina. 

A !rente contra Dom Pedro era tensa, como indica a 

imprensa constitucionalista da 6 poca em periodo eleitoral, 
ai e rtando 	os 	eleitoi'es 	monarquistas, 	unitaristas 	e 
federalistas, sobre pretens3es republicanas, disputando 
espa9o politico. 
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Duas correntes enraizadas na popula頭o agricola 
est瓦vel, descendentes de a9orianos e paulistas, propriet瓦rios 
regulares, recentes adversArios de Dom Pedro, mas 

monarquistas constitucionalistas, fugindo da persegui9ao 

Eulica, lan9aram-se entre os substratos caboclos j五  
instalados nas florestas: republi'canos federalistas e 

unitaristas, excluidos pelos crit6rios eleitorais censitArios 
da 	monarquia. 	Esses 	丘  ltimos 	seriam compostos 	pelos 
missioneiros orientais, Charruas e Minuanos que acompanharam 

a retirada de Miss6es, retornando, preteridos e dizimados 

pela Rep'blica Oriental entre 1830 e 1834. 

Admitimos, portanto, que mais um movimento de 
popula姫o 	pobre, 	derrotada, 	6 tnica 	e 	politicamente 
heterog6nea derramou-se durante e ap6s a guerra da 

Cisplatina, pelo norte e centro, florestas e campos limpos 

dessa regi5o do Rio Grande do Sul: Charruas, Minuanos, 

missioneiros orientais, republicanos na tradi9喜o artiguista, 
democrAtica e federalista de Dom Jos6, Andresito e Manoel 

Artigas, o "caciquillo", perambularjam entre o Rio Grande do 

Sul, Missiones e o Paraguai autorit五rio e igualitarista. 
Tanto os derrotados como os irredutiveis incorporaram-se aos 
conflitos politicos platinos, entre esses, o que sobrou no 

Rio Grande do Sul, do Movimento Republicano Brasileiro, a 

Revolu9ao Farroupilha; persistiram no seu antigo estilo de 

resist6ncia desde os tempos coloniais: aliando-se ora com um 

ou outro chefe, uma ou outra dissid6ncia politica, para 

defenderem seu interesse originario e comum: o mesmo tipo.de  
rela頭o com a natureza, de h瓦  300 anos, itinerante, de arreio 
e ca9a ao gado do inimigo. 

A fragment五ria frente de oposi9.o a Dom Pedro, 

restou aglutinar-se, pelo menos at6 1831, na defesa das 

prerrogativas municipalistas, conquistadas durante o fim do 
periodo colonial. 

As diversas experi6ncias primitivas e hist6ricas 

colocadas em conviv6ncia num tal processo, produziriam 

algumas coordenadas de identidade, oposi車o e reivindica9 o 
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social: a terra do comum de origem europ6ia, a comunidade corn 
a natureza na 瓦  rea de dominio tribal, o uso coletivo do 
tupamba6 missionejro; a defesa da terra p6blica, um espa9o 

reservado, propriedade do soberano, por ele regulamentado, 

indivisivel, inapropri vel e tributEvel somente naquilo que 

produza, sendo livre seu uso perante outros; o espa9o 
politico local (cacicado, Cabj.ldo, Camara) como o f6rum 

vElido de contato entre individuo ou coletivo com o poder do 

Estado e a justi9a, cabendo a essa instancia estabelecer 

qualquer regra ou tributo sobre sua explora95o e produ9胤o; 
apropria9ao privada do produto; combina9ao da terra p6blica a 

propriedade familiar; predominio da coopera9ao no processo de 
trabalho (mutir各o), parceria e assalariamento tempor瓦rio, 
versus institui頭o da aproprja頭o privada, liquida9ao das 
terras 	de interesse p丘blico em 	benef cio de pequenas 
propriedades familiares, complementada pelo trabalho 

assalariado sazonal. Tais principios diferenciados de 

identidade manteriam-se velados por um principio comum de 

oposi9ao contra a empresa de apropria頭o dos setores 
sesmeiros dominantes e de grandes propriet瓦rjos afluentes 
sobre espa9os do soberano (rocios, pastos p丘blicos, florestas 
e terras devolutas) at6 a lei de terras de 1850. 

Nossa convic9ao 6 de que os caboclos fragmentaram- 
se e intensificaram-se as migra魂o internas, depois dessa 
data, ou mais precisamente, a partir da tramita9ao do projeto 
da lei de terras, iniciado em 1842. 

A derrota pol工 tica de um soberano, a Rep丘blica 
Oriental de Dom Jos6 Artigas, de um Estado nascente, objeto 

de desejo, de utopia social, americano, capaz de integrar a 

dessemelhan9a colonial desde a ihdepend6ncja, remeteria a 

popula9ao dessemelhante, indigena e mesti9a a di sporas, 

exilio e ao patriarcalj.smo auto-referente. Isto 6 , a dimensao 
de humanidade, nミo passaria pelo Estado que venceu: manteria- 

se identificada a Deus ou a natureza e ao chefe de familia, 

para vencedores e vencidos, sob cuja autoridade os grupos 

preservariam suas particularidades pelo menos at6 1893, 

quando caboclos e ga6chos se definirao no Rio Grande do Sul, 
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entre duas formas opostas de resist6ncia ら  pro1etarjza9各o: 
pequena propriedade X terra p丘blica. 



CAP畑LO VI 

SOBRE INSTITUIGOES IMPER工AIS E 

A PRESENGA INDIGENA NO 

RIO GRANDE DO SUL 

6,1 DAS INSTITUIES IMPERIAIS: 

Neste capitulo construiremos um relato sobre as 

institui96es imperiais, a exemplo do que fizemos para o 
periodo colonial. 

Nosso objetivo 6 tamb6m construir proposi96es 

analiticas sobre a identidade de setores populares e 

indigenas, agora, face ao pacto nacional-imperial. 

Estudaremos, portanto, neste Item e respectivos 

sub-itens, as institui96es imperiais, a Constitui9ao, o 

Municipio, a legisla9ao sobre terras e o destino dado a s 

florestas e seu uso, na mesma perspectiva, isto 6 , enquanto 

elementos exteriores da forma頭o de identidade social: qual a 
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imagem que tais instjtuj93es produziram do s丘dito mais pobre 
e escondido? 

6 ・ 1・ l A. CGNsr工丁てJ工c,AC) 

A primeira constituinte brasileira, eleita em 1823 , 

I01 aiSSOlvida por Dom Pedro I, que outorgou em 1824 a 
primeira Constitui9ao do imp6rio. 

Estabeleceu-se um governo monErquico, heredit百rio, 
Constitucional e representatjvo; Divergindo da teoria 

cl'ssica, a Constitui9ao de 1824 estabeleceu quatro poderes 

politicos: legislativo, moderador,e xecutjvo e judicial. 

O poder moderador definiu-se com relevancia sobre 
os demais, conferindo maior autoridade ao Imperador: 

6 a chave de toda a organiza9ao 
polftica e 6 delegado pHvativan]ente ao 
Imperador, como Chefe Supremo da Na戸o e seu 
Primeiro 	Representante, 	para 	que 
incessantemente vele sobre a manuten9窟o da 
Independ6ncia, equHfb.zゴo e harmonia dos maお  
poderes 1 pollticos" (CONSTITUIGAO apud 

A pessoa do Imperador, inviol6vel e sagrada, nao 

estava sujeita a responsabilidade alguma. Cabia-lhe nomear os 

ministros de Estado e os senadores, escolhidos estes a partir 

de uma lista triplice apresentada ap6s a elei9ao; a chefia do 

Poder Executivo, atrav6s de seus Ministros de Estado, os 

bispos bem como dos comandantes de terra e mar; os 
magis七rados ・  podendo suspend6-los'', . .Por queixas contra 

eles feitas, procedendo audi6ncia dos mesmos juルes, 

1 QUIRINO, C6lia Galvao;MONTE, Maria L6cia. Constituな6es BrasHeiras e 



199 

informa9aes necess'rias e ouvido o conselho de estado" 
(CONSTITUI9AO apud QUIFINO)2 . Nミo obstante o capitulo sobre o 
Poder Judicial declarava ser ele independente e os juizes 
perp6tuos. 

O Poder Legislativo era delegado ら  Assembl6ia Geral 
com san9ao do Imperador. Compunha-se de duas camaras, dos 

deputados e senadores. A primeira era eletiva e tempor瓦ria, 
mas a segunda eletiva e vitalicia; o n6mero de senadores por 
provincia era igual 色  metade do n6mero de seus deputados. 

Podia candidatar-se ao senado o cidadるo brasIleiro 
no gozo de seus direitos politicos, que tivesse no minimo 

quarenta anos, fosse pessoa de saber com "rendimento anual 
por bens, ind丘stria com6rcio ou empregos equivalente a soma 

de oitocentos mil r6is". Para os deputados o rendimento 
exigido limitava-se a m iatrwn十r.. 	rn_il 	”人‘c, (パハMomTrrTT-r,- γ -s 
Fmniid cT1TPTMr\3 

As nomea93es dos deputados e senadores para a 

Assembl6ia Geral e dos Membros dos Conselhos Gerais das 

Provincias davam-se por: ". . . elei9ao indireta, elegendo a 
massa dos cidad瓦os ativos em Assembi6ias paroqujaiS OS 
meltores de Provfncia, e estes os representantes da Na9言o e 
Provncia" (CONSTITUIGAO apud QUIRINO)4 . 

A massa dos cidad胤os brasileiros constituia-se dos 
nascidos no Brasil, dos estrangeiros naturalizados, no gozo 
de seus direitos politicos que: 

''sejam maiores de 25 R nr に一  QQ 7 rl.-. 。。  Pr, v, -' in 
casados e oficiais militares maiores a'ii 
anos, Bachar6ls furmcrJr に  戸ノ， 1石 γ，〒ふニジコ二／に -I--二二  
Sacras;tenham rPnrb,lJf.7,p -i fI', 0云にラ二Jニーニジご岩  
r6is por bens de raたて.77-) diiq1-ニ7ニーーノ、二二‘ニニ了了二二  
emつrego;n言o se lam 戸7 lhr, - こーA"”行］品  に二二二二に二  

ー 	 ―  ーーー  」ーー  ー～ーー、ノ ~’" 

	

Jicユ  ししノmpdnIIIa ae Sfき lJ只  1つ刃 lq 	ロつ 1T71fl Or, 	,,,,‘，一一 ”、  
ofcios pdblicos: n産e 二P 1f7m 心〒二孟。ー砿ー二二二二二  

nous seiclaust ra讐rel(r認ososPTTTT器三 viva烏e1薦omjnIdade 

2 Ibid., p. 45 
3 Ibid. 
4 Ibid. p. 46 
5 Ibid. 
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Para ser grande eleitor, votar nas elei96es para 

deputado, senador e membros dos Conselhos de Provincia era 
preciso: '’ ・  ・  ・  ter renda l quida anual de duzentos mil r6is 
por bens de raル，  indゴstria, com6rcio ou emprego; n産o ser 
1lberto; n.o ser CHminoso pronunciado em querela ou devassa" 
(CONSTITu工9AO, apud QUIRINO)6 . 

A Rep6blica do Piratini no RS, tamb6m apresentava 

perfil censitdrio. A renda exigida para ser deputado era 

300$000 e 100$000 para ser eleitor mas entre os criados de 

servir, os guarda-livros e capatazes podiam votar (FLORES, 

1982, p. 156); sua Constituinte foi inicialmente prevista 

para 6 de novembro de 1842. Sua reuni o marcou o inicio da 

desagrega93o do movimento, a fac9ao liberal entrando em 

oposi9ao violenta com o Poder executivo e seus apoiadores7 . 

6. 1 . 2 c MJJN工．く-C 士王・工く〕  

Durante o periodo que vai do regresso de Dom Jo谷o 
VI (26/04/1821) at6 1828 houve urna concentra9ao de lutas por 

medidas que ampliassem as "franquezas municipais", em 
sintonia com as id6ias federalistas. 

A lei dos municipios de 1828 foi mais uma decep9ao, 

preparada pelo autoritarismo imperial. As camaras foram 

declaradas corpora96es especificamente administrativas, para 

atalhar "interesses e aspira93es das camadas inferiores da 
popula9ao" 

trataIpro iou 濃
o porm todos o ai
idir neg cios no讐tamento paraompreendi dos 

コ議ebe ra9 6器gで震ls5esCis6es 農tas ptas 響罷篇記  

povo, eos por issot ncontrrios a constitui窓了・ inc ompart. 1需警s,ュ t emuito 

6 Ibid. 
7 Ibid., ver ps. 157 a 167 

liotcca Setorialt誌黒 S 
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menos para depor autoridades, ficando 
entendi do, 	que 	s言o 	subordinadas 	aos 
Presidentes das provfncias, pHmelros 
administradores de.Zas" (ART.78, LEI DE 1828 
apud LEAL)o. 

As fun9うes administrativas da camaras consistiam 

em: defesa do centro urbano, estradas, pontes, pris6es, 

matadouros, 	abastecimento, 	ilumina95o, 	E gua, 	esgotos, 
saneamento, prote9気o 、  contra loucos 6 brios e animais ferozes, 

defesa sanit'ria , animal e vegetal, inspe9.o de escolas 

primarias, assist6ncia a menores, hospitais, etc. 

Segundo o art. 71, as camaras deliberariam em geral 

sobre os 	meios de promover e manter a tranq ilidade, 
seguran9a, sa丘de e comodidade dos habitantes, asseio, 

seguran9a, elegancia e regularidade externa dos edificios e 

ruas das povoa95es. Expediam posturas sobre tais assuntos, 

que vigorariam somente um ano, enquanto nao fossem 

confirmadas pelos Conselhos Gerais, presidentes e Governo. Os 

presidentes das provincias tinham ampla jurisdi9ao I sobre 

todas as delibera93es, ac6rdaos, ou posturas das camaras, em 

mat6ria de economia e administra9各o. Mais tarde sua 

autoridade estendeu-se at6 o poder de suspender vereadores. 

O primeiro projeto do C6digo do Processo Criminal 
foi apresentado き  Camara em 20 de maio de 1829, e foi 

aprovado finalmente em lei de 29 de novembro de 1832. 

Portanto, sofreu as injun93es da luta politica entre as 

diversas correntes liberais unidas contra os defensores do 

autoritarismo e centralismo mon瓦rquico. 

O C6digo mantinha a divisao das provincias em 

distritos, termos e comarcas. 

A Constitui9喜o e as leis de organiza9ao do primeiro 
reinado dava importantes atribui9うes ao distrito, ampliadas 

pelo c6digo do processo de 32, e consideravelmente reduzida 

pela reforma de 1841 e seu regulamento 120. 

8 LEAL, ob. cit., ii. 74 
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O c6digo do processo de 32 determinava em seu 

artigo segundo que competia as Camaras Municipais fixar ら  

divis5o dos municipios em distritos, os quais deviam ter, 

pelo menos, 75 casas habitadas e mais o n6mero suficiente de 

pessoas habilitadas a exercer os cargos distritais - juIzes 

de paz, escriv6es, inspetores de quarteirao, etc. 

Segundo OLIVEIRA TORRES (1979, p. 314) o juiz 

chegou a exercer uma verdadeira magistratura e a ocupar uma 

posi9ao politica da maior importancia, ocupava o centro da 

vida distrital, com amplos e mdltiplos atributos. 

Novas 	entidades surgiram 	para nao 皿ais 

desaparecerem, pelas reformas de 1841: os delegados e 

subdelegados de policia, que absorveram o essencial das 

fun95es policiais do juiz de paz. As redu96es operadas em 

mais de uma ocasi5o nao podiam por6m, reformar a 

Constitui9ao. Assim a magistratura popular dos juizes de paz 

exerceu fun95o politica relevante. Durante o periodo 

regencial os juizes de paz chegaram a ser figuras centrais no 

tabuleiro politico: 

verdadeiros procuradores do povo, 
Cu加s movimentos encabe9avam, conforme 
demonstram muitos fatos, e inclusive um 
documento iconogr瓦  fico, a gravura de Debret 
sobre a aclama9ao de D. Pedro ll, ap6s a 
abdi ca9言o, e na qual os jufzes de paz da 
par6quia do Rio, vestidos a car'ter, 
cava 1gando 	formosos 	corceis, 	agi tavam 
bandeiras e reconheciam o Pegueno monarca em 
nome dos povos da capital do imp6Ho ・  No 
interior do pafs, encaminharam as autoridades 
S upi・emas ampla l・epresen ta戸o acerca dos 
interesses de seus distritos, cujos destinos, 
efetivamente, cuidavam de salvaguardar’『  
(OLIVEIRA TORRES, 1957, p. 315). 

Os juIzes de paz eram eleitos pelo povo, em ndmero 

de quatro, e serviam sucessivamente, na ordem de vota9喜o, um 

por ano, pelos artigos 9 e 10 do C6di o do Processo. 

Competia-lhes pelo artigo 12 tomar conhecimento dos 

individuos estranhos ou suspeitos, assim como conceder 

passaportes; exigir o termo de bem vi.ver a s pessoas de 

h6bitos poucos recomend''eis, obrigar a assinar termos de 
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seguran9a aos legalmente suspeitos de pretens航o de cometer 

algum crime; proceder o auto do corpo de delito e formar a 

culpa aos delinquentes; prender os culpados; conceder 

fian9as; dividir os distritos em quarteir6es de 25 casas no 

minimo, julgar contraven96eS as posturas municipais, e 

pequenos crimes(penas inferiores a loo$000 de multa ou menos 

de 6 meses de prisao, degredo ou desterro) e cominar aos 

suspeitos de crime e a s pessoas de costumes inconvenientes 

multas at6 30$000, ou prisao at6 trinta dias ou tr6s meses de 

casa de corre9喜o ou oficinas p6blicas. 

A lei de 3 de dezembro de 1841 veio quase dez anos 

depois do C6digo do Processo, instituindo os delegados e 

subdelegados de policia: essas autoridades locais assim se 

chamavam por exercerem uma delega9ao do Chefe de Policia, 

compet6ncia retirada dos juIzes de paz, e cujas atribui9るes 

parte para os delegados e subdelegados. Mas a legitimidade e 

legalidade do juiz de paz ficaram preservadas pelo 

regulamento 120, que reservava aos magistrados populares as 

seguintes atribui96es: 

as atribuj9 6es dos juizes de paz 
consistem; em fazer por em cust6dia o b6bado 
durante a bebedice; em evitar as rixas, 
proburando conciljar as partes; em razer que 
hao haja vadios nem mendigos,obrigando-os a 
吐ver de honesto trabalho; em corrigた’ os 
b6bados por vicio, turbulentos e mer月’ぐゲジeとf 
escandalosas que perturbaml O SOS月ego piwf誉召’ 
obrigando-os 一a assユnar o termo a月  9em , V.LV讐’ 
com 	comina cdo da 	pena ・  e 一 vigia月ao ' ‘ブりU 
procedimento ulteHor; em fazer destruか  
quilombos e - providenciar paぞg.que ri 【ノ ど9 
formem, em fazer corpos ae ceiico; em し  er , um' 
rela9.o dos crimino月os paぐa os razeぐ prena讐三  
em avisar os juizes a9 一 Paz a月 ， vuしIy。  
d istri tos, os chefes de pojicユa, OS aeiegとluvヴ  
e subdelegados acerca dos criminosos que 
souberem que existem nos seus distritos （今昔I・  
65 DO REGULAMENTO 120 apud OLIVEIRA TORRES)J. 

A reforma judici6ria de 1871 aboliu o direito de 

cominar penas. 

9 OLIVEIRA TORRES, Joao Camilo. A democracia coroada. Rio de Janeiro, 
Jos6 Olympio, 1957, 587 p., P. 315 

pelos artigos 4, 5 e 6 da T、。1ハq 9 γ、十 iげnq 4 一  5 P R dR」  lei de 3 de dezembro, passaram em lei de 3 de dezembro, 
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Aplicavam a justi9a: um juiz de paz de cada 

distrito, ajudado por um escriv瓦o, inspetores de quarteirao e 

mais os oficiais de justi9a; no termo, um juiz municipal, um 

promotor pdblico, um conselho de jurados, os escriv瓦es; na 

comarca, um juiz de direito, no minimo, que seria tamb6m o 

chefe de policia, Extinguiam-se os cargos que restavam do 

periodo colonial: ouvidores, juizes ordinarios, de fora, etc. 

Os jufzes de paz eram eleitos de quatro em quatro 

anos, devendo cada votante indicar quatro nomes. Os quatro 

cidad五os mais votados serao juIzes, cada um dos quais servir6 

uni ano, precedendo sempre aos outros aquele que tiver maior 

n6mero de votos. Quando um dos juizes estiver servindo, os 

outros tr6s serao suplentes. 

Os escriv各es de paz, indicados pelo juiz de paz e 

nomeados pelas Camaras Municipais tinham atribui9うes de 

policia administrativa, de policia judici ria, al6m das 

judiciarias propriamente ditas. Entre as primeiras se 

contavam as de vigilancia sobre pessoas desconhecidas ou 

suspeitas que aparecessem no distrito, a concess.o de 

passaportes, a divisao do distrito em quarteir6es, a prisao 

de culpados; entre as segundas, as de proceder a auto de 

corpo de delito; entre as terceiras, a de obrigar a assinar o 

termo de bem viver aos vadios, men digos, 6 brios habituais, 

prostitutas desordeiras, aos turbulentos; a de fazer assinar 

termo de seguran9a aos legalmente suspeitos de cometer crime, 

podendo em todos esses casos impor penas de at6 trinta mil 

r6is, de multa ou pris五o at6 trinta dias e tr6s meses de Casa 

de Corre9Ao; a de foかnar a culpa dos delinqiientes; a de 

conceder fian9a dentr◇  de sua al9ada, a de julgar as 

contraven96es え  s postutas municipais; finalmente os crimes 

punidos com multa at6 cem mii r6is, degredo ou desterro at6 

seis meses ou tr6s mes's de casa de corre9ao etc. (TORRES, 

1957, p. 249). 

Al6m de f血ncionarem nos processos que se 

instauravam, serviam os juIzes de paz como tabeii5es de 

notas, o que era impo'tante para os neg6cios dos moradores 
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locais. O oficial de justi9a era de nomea9ao e demiss.o dos 

juIzes perante quem servissem. Nenhum desses funcionarios 
ganhava vencimentos do poder p丘blico, mas custas pagas pelas 
partes (FRANCO, 1975, p. 38). 

Os juIzes municipais, eram nomeados pelos 

presidentes de Provincia que os escolhiam de listas triplices 

organizadas trienalmente pelas camaras municipais; deviam ser 

bachar6js formados ou provisionados, ou pessoas conceituadas 

ou de cultura. Cabia-lhes substituir no termo o juiz de 

direito, em seus impedimentos ou faltas, e executavam, dentro 

do termo, as senten9as e mandados dos juIzes de direito ou 

tribunais e exercitavam cumulativamente a jurisdi9ao 
policial. 

Os promotores pdblicos eram nomeados nas provincias 

pelos presidentes, por prazo de tr6s anos, a partir de listas 

triplices indicadas pelas camaras municipais. 

Os juIzes de direito eram de nomea9ao imperial: 

bachar6is em direito, maiores de 22 anos, de boa reputa9.o, 

com um ano de prAtica pelo menos, mediante certidうes passadas 

pelos juizes de direito ou tribunais de rela9ao. Os juIzes 

municipais e promotores gozavam de prefer6ncia.. 

O corpo de jurados compunha-se de cidad胤os aptos 

para serem eleitores, de reconhecido bom senso e probidade. 

Estavam excluidos: os membros do. Parlamento, os conselheiros, 

os ministros, cl6rigos com fun96es de autoridade, presidentes 

e secretarios de provincias, juizes e oficiais de justi9a, 

comandantes das armas e dos corpos de primeira linha. 

Escolhia-os uma junta composta de juiz de paz, paroco ou 

capelao e do presidente da Camara Municipal ou algum vereador 

ou, na falta' deste, de um "homem bom" nomeado pelos dois 

memoros aa junta que estivessem presentes. Periodicamente 

fazia-se r中vis3o dessas listas, de modo a preencher as 

lacunas que'porventura ocorressem (TORRES, 1959, p. 249). 

O ato adicional de 1834 transferiu para as 
assemb16ja馴  provinciais, entao criadas, os poderes antes 
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exercidos pelos presidentes, conselhos gerais, ministro do 

Imp6rio e Parlamento sobre as camaras municipais. 

O artigo 13 suprimiu a san9乞o do presidente para as 

leis provinciais que regulavam a receita, despesa, 

fiscaliza9ao financeira e presta9ao de contas dos municipios, 

cria9ao, supressio, provimento e remunera9ao dos empregos 

municipais. 

''Com tais poderes sobre a vida das 
comunas, Podia a col・I・ente PrePonderante na 
assembl6ia adquilブr, em toda a provfncia, uma 
grande innu6ncia, capaz de lhe dar a desejada 
autoridade nos entendimentos e desaven9as com 
o governo central" (LEAL, 1986, p. 78). 

A Lei de Interpreta9.o do Ato Adicional, a reforma 

do C6digo do processo Criminal, entretanto, voltaram at 

garantir o poder central, preservando a preemin6ncia dos 

presidentes da provincia, depois de 1840. 

A lei de 3 de dezembro de 1841 erradicou, o 

municipalismo do C6digo de Processo Criminal de 32 com sua 

justi9a municipal e os seus juizes de paz quase soberanos. O 

policiamento passou a pertencer a um corpo de funcion瓦rios 

especializados; os juIzes municipais e o promotor tornaram-se 

de nomea9五o do governo central, vindo-lhes a caber muitas das 

atribui9るes dos juizes de paz: aboliram-se as juntas de paz. 

Em suma: a policia e a justi a foram retiradas dos municipios 

e entregues ao governo central. Essa lei foi duramente 

combatida de 1842 at6 o fim do Imp6rio (TORRES, 1957, p. 

259). 

O projeto constituinte da Farroupilha, do mesmo 

modo que a imperial, colocava o municipio sob a tutela da 

Assembl6ia Provincial e do governador, retirando da Camara a 

fun9五o executiva, entregando-a para um intendente ou diretor, 

nomeado pelo presidente (FLORES, 1982, p. 175). 

O mesmo acontecia com a justi9a: 

''A Assembl6ia Geral controlaria tamb6m o 
poder Judici画rio porque a ela competia 
estabelecer 	tribunais 	e 	regular 	a 
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administra9.o da justi9a, embora os ju iz es 
fossem nomeados pelo Presidente" (FLORES, 
1982, p. 176). 

Os exaltados de S.o Paulo em 41, (IGLESIAS. In 

HOLANDA, 1972, t.2, v.2, p. 406) e Minas em junho de 1842 

(Ibid. ,p. 409) buscaram alian9a com os Farroupilhas antes da 

dissolu9ao da Constituinte revolucionaria, em 10 de fevereiro 

de 1843. Tal fato ocorreu antes mesmo que os constituintes 

discutissem os artigos do projeto da Constitui9ao da 

Rep6blica do Piratini, vitimado pela luta entre a oposi9気o e 
o presidente, em torno das prerrogativas dos poderes 

Legislativo e Executivo. 

6. 1 .3 i L.E】G工 3 L,A.9Ac〕  I I!】  ThRRAs 

O instituto da sesmaria perdera sua finalidade 

inicial, a cultura efetiva das terras; a medi9.o e demarca9胤o 

judicial nao foram cumpridas em muitos casos. Em 

contrapartida, n.o houve a confirma9ao r6gia das doa9ろes 

feitas por governadores e capitaes generais; o limite de 3 

l6guas (12.000ha) fora ultrapassado e havia propriedades de 

at6 50.000 ha. 

As viol6ncias cometidas no Rio Grande do Sul, 

atrav6s desse estatuto, ocorriam tamb6m pelo Brasil afora, 

assinalando-se a expulsao de at6 1.000 pessoas de uma s6 vez. 

O relat6rio de Gon9alves Chaves (CARVALHO, 1988, p. 84) 

concluia que1 num pais quase deserto, as terras aproveit瓦veis 

estavam todas tomadas. Vender direitos era tamb6m pratica 

difundida, a tal ponto que historiadores levantam a seguinte 

hip6tese: grandes sesmeiros e posseiros visavam transformar- 

se em negociantes de terras (SILVA, In LINHARES, 1990, p.64). 

Em vista desse caos, uma resolu9谷o de consulta da Mesa do 
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Desembargo do Passo, assinada por Jos6 Bonif言cio, determinara 

a suspens.o de todas as sesmarias futuras at6 a convoca9ao da 

Assembl6ia Geral, Constituinte e Legislativa (CARVALHO, 1988, 

P. 85). A decisao foi ratificada emr'23, acrescentando-se a 

ordem a s juntas dos governos provis6rios das provincias para 

se absterem de conceder sesmarias at6 que a Assembl6ia 

Constituinte regulasse a mat6ria. Mas nada foi feito. Em 1835 

entrara novo projeto na Camara sem que se lhe desse 

andamento. O problema foi retomado apenas em 1842, atrav6s de 

projeto elaborado por Bernardo Pereira de Vasconcelos e Jos6 

Cesario de Miranda Ribeiro. 

O novo projeto adotava o modelo de E.G. Wakefield, 

para resolver o problema de como colonizar onde a terra fosse 

abundante e a mio-de-obra escassa e cara. Essencialmente 

propunha o encarecimento artificial das terras a fim de que o 

colono tivesse que trabalhar para outrem antes de poder 

comprar seu lote. Isto 6 , eliminava a doa95o e a ocupa ao: 

toda a terra devoluta deveria ser comprada, de modo a formar 

um fundo que promovesse a imigra9五o de trabalhadores pobres, 

mo9os e robustos. Entre outras determina96es, mandava 

respeitar as posses feitas depois de 17 de julho de 1823, na 

parte cultivada e em dois tantos mais havendo terreno 

devoluto no local; estabelecia que os litigios surgidos com a 

aplica9ao da lei seriam julgados pelos juIzes municipais, com 

recursos para os presidentes de Provincia. 

O projeto recebeu uma determina9ao em acr6scimo ao 

ser apresentado a plenEria do Conselho de Estado (setembro, 

outubro e novembro de 1843), o imposto territorial de hum mil 

e quinhentos r6is. ''Ser.o devolvidas para a Coroa as terras 

de que n.o for pago o imposto sobred.ito por tr6s anos 

contfnuos ou interrompidos" (ATA DO CONSELHO DE ESTADO apud 

CARVALHO)10. Quando apresentado a Camara de Deputados, em 10 

de junho de 1843, j言  recebera algumas mudan9as, entre as 

quais: permitir a doa95o em faixa de 30 l6guas da fronteira e 

para a coloniza .o de indigenas, 	revalidava todas as 

10 CARVALHO,Jos6 Murilo de.O teatro de sombras: a polltica 加penial・  
Sao Paulo, V6rtice, 1988, 196p., p 86 
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sesmarias caidas em cornisso e as posses de mais de ano e dia; 

no caso das posses, permitia a iegitima9ao da parte cultivada 

e mais quatro tantos, desde que o total nao ultrapassasse 

meia l6gua em quadro de terra de cultura ou duas l6guas de 

terra de cria9ao; jntroduzia taxa de revalida姫o (direito de 

chancelaria); reduzia o imposto a 500 r6is, isentos os que 

possuissem menos de meio quarto de l6gua e concedendo ao 

proprietario metade do pre9o da terra em caso de confisco por 

nao pagamento; exigia registro das terras dentro de seis 

meses, confiscando a propriedade a quem nao declarasse dentro 

de seis anos. 

O projeto foi enviado ao Senado em outubro de 1843, 

discutido por uma Camara eleita ap6s a derrota de rebeli6es 

liberais em Sao Paulo e Rio de Janeiro, e saiu de la s6 em 

1850. Durante o periodo de gabinete Liberal, em que o partido 

esteve sob dominio de paulistas e mineiros, 1844 a 1848, 

recebeu substitutivos, passou por novas comissうes especiais, 

comjss6es externas e foi adiado varias vezes. 

A. reflex各o sobre a iegisla9ao de terras e seu 

processo de constru93o nos leva a investigar especialmente o 

periodo de governo dos gabinetes liberais, entre 1844 e 1848. 

Por que procuraram bloquear a cria9言o de uma lei de terras, 

remetendo o projeto a comiss6es especiais, ProPondo emendas e 

substitutivos? 

Como se registraram tais posturas dos liberais ? 

Paula Souza expressou-as, por exemplo, em debate no 

Senado, em 1847, depois da primeira fase de derrota politica 

dos Liberais. Ele entendia o posseiro da seguinte forma: 

t6m sido e continuam a ser os mais 
dteお  ao pafs. V,o descobHndo os melhores 
terrenos; come9am a morar neles;conhecem por 
experi6ncia pr6pHa a bondade do terreno e as 
vantagens que oferece, e depois atraem muita 
Pop uIa9言o, e assim V言o povoando os nossos 
sert6es. Por isso eu quisera at6 que lhes 
desse prefer6ncia nas compras sem li cen9a,por 
aquele pre9o nばnimo que estivesse たxado" 
(SOUZA,Paula. Anais do Senado Federal do 
Imp6rio 	do 	Brasil, 	Senado 	Federal, 

U 
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Subsecretaria de anais, Brasilia, 1978, sessao 
de 19 de julho de 1847, p.251). 

A defesa do posseiro apareceu na sequ6ncia das 

lutas do Liberalismo exaltado da Revo1u9ao Liberal de 1842 em 

S気o Paulo e Minas Gerais, pela defesa do ato adicional e do 

C6digo de Processo de 1832, contra o esvaziamento da 

autonomia do poder municipal, a restri9気o de participa9三o e 

negocia9議o para o eleitor primario, de par6quia, cujo censo 

era uma renda de 100.000 r6is. 

Somente com a subida dos conservadores, em fins de 

48, o projeto passou ao Senado e foi rapidamente aprovado 

pela Camara. O gabinete conservador, de 1848 a 1852, compos- 

se de membros como Rodrigues Torres e Paulino de 1843, al6m 

de Eus6bio de Queiroz, todos conservadores. 

O problema dos posseiros e sesmeiros voltou a ser 

discutido. Uma comiss五o integrada, entre outros, por 

Vergueiro e Paula Souza, exigia dos sesmeiros o cultivo de, 

pelo menos, um d6cimo das terras em quatro anos, sob pena de 

perd6-las; propunha tamb6m a transforma9ao em posseiros, dos 

sesmeiros que nao demarcassem sua.s terras. 

Al6m de colocar o trabalhador nacional como sujeito 

da lei de terras, o liberalismo procurava uma forma positiva 

de sua distribui9io: 

''A questao da posse ll含o 6 muito clara 
segundo a nossa legisla9言o;mas eu entendo que 
o posseiro deve 貢car com uma fazenda que 
nunca exceda ao tamanho de uma sesmaria que se 
costumava dar no lugar(, . .) 6 posse, se 
posse se entende por cultura e ocupa9まo reaお  
mas os chamados posseiros chamam seu um 
terreno imenso al6m daquele J言  Cultivado.O 
costume 6 fazel・ urna posse qualquer num ponto, 
outra em outro Ponto' distante 1U ou z u ieguas, 
outra em out;.ro;de sorte que o mesmo indivfduo 
tem tantas posses em diversos lugares, que 
somadas e' medidas devem dar imensa extens言o. 
Ocupam todo este terreno por meio de parentes 
seus, ou quaisquerPessoas que os auxHi em 
neste empenho, afastam todos os que querem 
fazer uma outra posse, embora j言  possuam lo 
l6guas etc (. 	.). Nao posso deixar de 
aprovar a id6ia contida no artigo '"havendo 
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excesso, ser o posseiro mantido na posse do 
tel・reno col・I・esPondente a quadl・a de uma 
sesma亘  a,na forma sobredita,e as terras que 
sobejal・em 	sel・三o 	C《フns idel・adas 	devolutas”ノ  
Cumpre porem notar que nas provfncias nunca 
foi uniforme a extens言o dada as sesmarias(. 
.). Por isso era bom que a comiss言o dissesse: 
(. . .) que essas sesmaHas ser言o iguais as 
ultimamente concedidas no lugar, o artigo 
ficard com a clareza necessdria. . ,''(Ibid., 
p. 251 e 52). 

, O liberalismo exaltado colocava-se especificamente 

ao lado do pequeno posseiro o que provavelmente distinguiu-o 

do liberalismo genericamente. 

Opuseram-se os senadores ligados ao Rio de Janeiro, como 

Hon6rio Hermeto e Jos6 Clemente, bem como os de Pernambuco, 

como Araujo Lima. Vergueiro defendeu abertamente os posseiros 

por trabalharem a terra e condenou os sesmeiros por impedirem 

o cultivo. 

Segundo Hamilton de Matos Monteiro: 

''O Gabinete Paula Souza, em 1848, com 
suas propostas radicais de reforma agr巨Ha, 
corn a distribui9 ao gratuita de terras pdblicas 
e outras refol・mas "exal tadas "dul・aria aPenas 
quatro meses l de maio a setembroJ, o que 
demonstra os limlites impostos aos liberais 
quando no governo" (MONTEIRO, 1990, p. 128). 

A situa9Ao do nordeste denunciada pela corrente 

exaltada, a Praieira em Pernambuco, era presente na Camara 

Federal. Nunes Machado, segundo Joaquim Nabuco, pretendera 

''repartir o solo pernambucano pelo ma加r ndmero de famflias" 

(QUINTAS Aniaro, 1967, P. 72). A proposta politica da 

Praieira, influenciada pelo movimento de 48 na Fran9a, 

denunciava o processo de pro1etariza9ao acompanhado da 

perspectiva de mis6ria absoluta: 

''El es 加s revolucion巨rios de fevereir司  
fizei・am i・econhecer que a Sociedade devia ao 
indivfduo uma indeniza9言o dos direitos 
naturais, cujo uso ela lhe veda, uma 
indeniza9窟o da sua heran9a confiscada;e como 
primeiro passo nesta estradaS fecunda, o estado 
reconheceu o dた'eito que todo o homem tem de 
viver do seu trabalho (' . .), O que 
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pretendiam os revoluciona'Hos de junho;o que 
n6s tamb6m pretendemos 6 que o governo,corno 
repreSen tanie da sociedade inteira, intervenha 
五6る  fen6menos da produ9 o, distribui9言O e 
品五sumo, para regulk-loge substituir‘ ・  ・  プ  
uma ordem fraternal ao desgra9ado estado de 
uerra que ora reina nestas importantes 
anifesta'6es da atividade j2umana" (FIGUEIREDO 
puci 同U土NTAb ，  上joI, p ・  ‘りノー  ’ 

A Praieira tornou-se um movimento pela igualdade, 

interpelava o governo, como os legisladores em geral, 

enquanto um representante do povo, de quem derivava o poder 

para controlar terra e trabalho, n気o como mero propriet5rio 

(VIOTTI DA COSTA , 1977, p. 136) e propunha-se nacional: 

''De todas as partes se ouvem clamores ‘. 
,J O governo que melhor pode conhecer as 

causas e avali'-las, entende que o rem6dio ao 
mal est' em se melhorar os defeitos da nossa 
organi za9言o(. . ,) por meio da reforma e da 
ado9産  o de algumas leis.(. . .)O que valeu 良  
Fran9a sua 6 tima legisla戸o, se urna grande 
por9.o de franceses morria de fome por falta 
de ocupa9言o ?(. . .)A igualdade nio est' em 
pro teger a todos igualmente e do mesmo modo; 
a igualdade est瓦  em proteger cada um conforme 
as suas circunstEncias. Muitas vezes 6 
1gualdade proteger a um com dez e a outro com 
c e!n.(. . ,)Com muito boas raz6es tratamos de 
plantar no nosso pals as mais belas 
institui9 6es liberais(. . .) brigamos todos 
os dias para melhor互-las(, . .). Entretanto 
a base principal(. . .) da pro ficuidade de 
todas essas institui9 6es polfticas tem ficado 
no esquecimento;quero falar na inddstria que 
na opiniao de um ilustre escritor 6 a poesia 
da natureza, 6 a fonte da vida de todas as 
na96es (. . .) Senhores, n言o nos iludamos(. 

.) a liberdade do com6rcio n言o pode nunca 
ser confundida com a igualdade, uma 
con corl・6ncia absoluta 	6 um absurdo, Ela 
p"Fessup6e em todos os homens a mesma 
faculdade, os mesmos meios de desenvolver-se 
e usar dos ProPrios recursos, o que 6 
contrdrio a natureza das c,oisas (. . 	.)o 
Sjsterna de uma concoriでncja absoluta egUjvai e 
a estabelecer-se um monop6lio em favor 
daoueles q ue sまo mais一  fortes . . .''(NUNES 
、IAATTAl、ハ  一二.．」  ハT,T、”T,A く， 、  1 ) MACHADO apud QUINTAS)」". 

11 QUINTAS, Amaro. O sentido social da Revolu9喜o Praieira. Rio de 
Janeiro, Civiliza9三o Brasileira, 1967, 166 p., P. 79 

12 Ibid.., PS. 72, 73, 74. 
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Segundo VIOTTI DA COSTA (1979, p.. 144): "uma petite 

bo u.z・geoisie 	urbana 	- 	lo万stas, 	al・ tes言os, 	soldados, 

profissionais liberais, (. . . ) con trap.artida brasjlejra dos 

sans - culottes", opunham-se a aristocracia territorial, 

apoiavam a aboli9ao do trafico de escravos e a reforma 

agraria. 

' Os "clamores" envolvendo pequenos posseiros atingia 

muitas provincias, desde os come9os do s6culo XIX al6m das 

riordestinas: uma sesmaria concedida no termo da Vila de 

Jaguaripe, Bahia, em cuja 瓦  rea habitavam em torno de 100 

posseiros cultivadores de mandioca, deu lugar a que um 

sesmeiro obrigasse os posseiros a comprar o trato ocupado e a 

cobrar foro de outros. Tollenare testemunhou a expulsるo de 

toda uma popula9五o de cerca de 1.200 pessoas, hE muito tempo 

no gozo das terras. O processo de apropria9ao de terras do 

Vale do Paraiba pelos fazendeiros de caf6 se fez com o 

emprego da viol6ncia, esbuihos judiciais e at6 de 

assassinatos contra os posseiros (GORENDER, 1980, p. 385). 

O projeto inicial do Conselho de Estado, posto em 

discussao logo ap6s as derrotas liberais de 1842, sequer 

contemplava a doa9嵐o de terras na fronteira. A determina9るo 

apareceu no segundo projeto de junho de 1843, elaborado pelo 

Conselho Pleno, excetuando da venda a faixa de terras a 30 

l6guas da fronteira, que deveriam ser doadas exciusivamente a 

naturais. O limite de 10 l6guas adotado pelo projeto final, 

tamb6m sob dominio politico conservador, fazia grande 

diferen9a, se avaliado no Rio Grande do Sul. O limite de 30 

l6guas tornaria passivel de doa9ao, por exemplo, as terras 

desde Sao Luiz Gonzaga. 

E not瓦vel a pouca participa95o de parlamentares 

gaachos na discuss各o da lei de terras, mas explic五vel pela 

dura9喜o da Farroupilha entre 1835 e 1845. A lei promulgada em 

50 ainda coincidiu com um periodo de reorganiza9谷o. N胤o 

encontramos nenhuma refer6ncia sobre a discuss嵐o da lei de 

terras no perェodo de predominio dos gabinetes liberais entre 

1844 e 1848 na pesquisa de' anais da assembl6ia local. 
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・ CARDOSO (1968, p. 182) menciona a posi9ao de Soares 
de Andr6a ・  go.vernador do Rio Grande do Sul, j瓦  indicado por 
gabinete conservador. Ele preconizava a divisao dos grandes 
latif丘ndios, medi9ao e demarca麟o de terras por conta dos 
propriet瓦rias. 

A posi頭o conservadora, se n各o era favor6vel a 
latif6ndios improdutivos, como se constata pela sua tentativa 

de contemplar no projeto o imposto sobre a terra, n胤o era 
tamb6m favor瓦vel aos trabalhadores nacionais; as camaras n各o 
seriam mais ouvidas em quest6es referentes a distribui9るo de 
terras e a orienta9ao geral da lei, pela institui9胤o do 
mercado, prevalecia sobre as terras comunais. 

O imposto territorial, o proviso do respeito ao 
tamanho das posses de mais de 20 anos foram eliminados no 

Senado; a perda da propriedade para quem n各o a registrasse 
dentro dos prazos foi substituIda por multas; aumentou-se o 
tamanho maximo de legitima9五o de posses para uma sesmaria de 
cultura (4 ・ 356ha) ou cria麟o (13.068ha); acrescentou-se a 

determina95o da venda de terras em hasta p6blica e a pre9os 

m nimos entre meio real e dois r6is por bra9a quadrada, de 

acordo com o terreno; a A rea onde seria permitida a doa95o de 

Lerras nacionais baixou de 30 para 10 l6guas da fronteira. 

Criaram-se comissArios especiais para extremar as terras do 
dominio p丘blico e previu-se a cria9ao de uma Reparti9ao geral 

de terras p6blicas. Miguel Calmon ainda tentou reintroduzir o 
imposto territorial no 丘  ltimo momento mas nao teve 6 xito 
(CARVALHO, 1988, p. 93). 

A discussao na C mara foi pontuada pelos protestos 

dos posseiros, especialmente os de Minas. Para Paula Santos, 

posseiro, os interesse de Minas seriam prejudicados por causa 

do grande n6mero que teria o tamanho de suas posses reduzido; 

para Joaquim Antao, a lei poria "em conflagra9ao o pais" por 
"ofender os direitos de cel・ ta classe, os posseiros e por ter 

mesmo conota95es comunistas"; o paraibano Carneiro da Cunha 
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disse que a lei assustaria os grandes propriet5rios e 

senhores de engenho (JORNAL DO COMERCIO apud CARVALFIO)13 . 

A hist6ria da lei de terras foi a da resist邑ncia 

dos proprietarios e a da incapacidade do governo em dobr五-la. 

Os relat6rios dos ministros do Imp6rio (at6 1860) e da 

Agricultura, Com6rcio e Obras P丘blicas (1860 a 1889) 

demonstram que as maiores resist6ncias se localizaram no 

registro paroquial, separa9io e medi9ao das terras p6blicas, 

revalida9ao de sesmarias, legitima9.o de posse corn as 

respectivas medi9ao e dernarca9ao, isto 6 , nos pontos mais 

importantes para a aplica9五o da lei. 

At6 1855, somente 10 provincias enviaram 

informa96es, mas sem indicar dimens6es, sobre terras 

devolutas. Tr6s provincias informaram, mas com muitas 

lacunas, sobre sesmarias e posses a exigirem revalida9胤o e 

legitima9ao. O relat6rio de 1856, repetia que as inforina96es 

eram incompletas e ''n言o parecem muito conformes . verdade". 

Alguns municipios negavam qualquer irregularidade na 

titula9.o das propriedades. O de 1863 referia a "repugnEncia 

que ainda em muitas provlncias se nota contra a execu9言o da 

lei de terras". O de 1865 destacava nao ter obtido nenhuma 

informa9ao de Piaui, Paraiba, Rio Grande do Norte, Pernambuco 

e Sergipe. Em 1870 o ministro declarava n議o ter condi9さes de 

produzir a informa9ao pois os posseiros julgavam os agentes 

do governo como quem os quisesse "espoliar de suas 

propriedades". Em 1871, ja se 

impedido a invasao de terras 

afirmava que as prorroga9さes 

denunciava a lei por n.o ter 

p丘blicas. Em 1875, o ministro 

de prazos para a valida9.o e 

revalida9.o concedidas pelo governo fazia os propriet瓦rios 

acreditarem ''que nunca ser§o p.rゴvados das terras pela 

imposi9言o do comi sso em que incorram pela citada lei'' 

(RELAT6RIO DE 1875) 14 e pedia urn prazo improrrog言vel. Em 1877 

e depois em 1886 reconhecia-se a inoperancia da lei em varios 

pontos, ja que um grande n丘mero de sesmarias e posses 

13 Ibid. , p. 93 
14 Ibid., p. 95 
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permaneciam sem revalida9ao, sem legitima9五o e as terras 

pdblicas invadidas. 

As reparti96es criadas para garantirem a execu9動  

da lei decairam: 

"A reparti9ao geral de terras pdblicas 
que possufa delegacias em algumas provfncias 
foi extinta em l861, em consequ6ncia da 
implanta9aTh do Minist6rio da AgHcul tura, 
Com6rcio e Obras pdblicas. Foi substituida 
pela terceira diretoHa de Terras Pdb万cas e 
Co 1 on i za戸o do novo minist6rio. Em l863 a 
Diretoria contava com apenas lo funcion瓦rios 
na capital, 25 eni cinco delegacias 
provinciais (E.Santo, S.Paulo, S・  Ca tani na, 
Paran瓦, RGSノ ，  14 engenheiros distribufdos por 
1l provfncias e l7 jufzes comiss瓦rios.As 
delegacias foram aos poucos fechadas, 
restando apenas a do RGS em l871. Em l870 
criou一se uma comiss言o do Registro Geral e 
Estatfstica das Terras pdblicas e possufdas 
que,por sua vez, seria transformada em l875 
em InspetoHa geral das terras e colonjza9言o ・  
Houve ainda uma ag6ncia 査scaI de coIoniza9産o 
criada em 1863 e incorporada 言  InspetoHa em 
1875.Mudavam as reparti96es mas continuavam 
as dificuldades e a incapacidade do governo 
para super百-las" (CARVALHO, 1988, p 97). 

Sinimbu, 

dominavam 

O ministro da Agricultura de 1878, era o liberal 

nun! periodo em que os liberais rio-grandenses 

o partido.G aspar Silveira Martins, entao a frente 

do Minist6rio da Fazenda entendia que o imposto territorial 

seria o meio indireto de for9ar os proprietErios a irem 

vendendo bra9as e quil6metros dos terreno inaproveitados de 

seus dominios que n三o podem cultivar por lhes faltarem 

agentes e cooperadores da produ9ao, "principalmente hoje, que 

se vai preparando a suhstitui頭o do regime do trabalho". 

Destacava que o imposto seria lucrativo e produtivo na medida 

em que substituiria o de importa9ao e estimularia o aumento 

da riqueza,... "aproveitamento desses terrenos e das novas 

cons tru96es, neles erigida". De acordo com Tavares Bastos ・  

entendia tamb6m que a receita do imposto territorial deveria 

ser provincial, uma vez que as provincias estariam mais 

habilitadas a conhecer o valor das terras tribut瓦veis 
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localizadas nas respectivas circunscri96es (DEVEZA, 1974, t. 

2, v.4, p.78). 

Sinimbu nomeou uma comiss5o para apresentar projeto 

de reforma da lei cujo relat6rio foi aproveitado pelo 

minist6rio de 1880. Nesse ano foi apresentado a Camara e 

aprovado somente em primeira discuss航o; nるo mais avan9ou. 

Os liberais, entretanto, nao renunciavam ao 

tratamento da quest五o agraria: continuaram questionando a 

grande propriedade, associada a luta pela aboli9ao da 

escravatura. O visconde e marechal de campo Henrique Pedro 

Carlos de Beaurepaire-Rohan, recentemente Ministro da Guerra, 

dir,igente da Comissao da Carta Geral do Imp6rio, fez o 

levantamento geogr6fico do territ6rio nacional, em sua obra, 

O Futuro da Grande Lavoura e da Grande Propriedade do Brasil 

(BAUREPAIRE-ROHAN apud MARINHO DE AZEVEDO)15 ; discordava da 

tese de falta de gente ou "bra9os" no pais, para ele o 

problema real da lavoura no Brasil repousava na grande 

propriedade. Havia tamb6m os que se davam conta do processo 

de aliena9ao a que fora submetido o escravo e por isso 

preconizavam formas de transi9ao do trabalho escravo para uma 

etapa de trabalho compuls6rio, seguida pelo trabalho 

assalariado propriamente dito e redistribui9ao da propriedade 

(Jos6 do Patrocinio, Miguel Lemos, Andr6 Rebou9as)-6 . 

O exemplo mais convincente de como o debate sobre a 

questao agrEria, associado ら  aboli9ao, se desenvolveu com 

participa9各o popular, 6 o de Joaquim Nabuco. Em sua campanha 

para deputado da assembl6ia nacional, al6m da aboli9ao, 

prop6s a instru9各o t6cnica e civica, o incentivo a ind丘stria 

nacional e a decreta9るo de uma reforma agraria que, "por meio 

do imposto territorial ou da desapropria9気o, fa9a voltar para 

o domfnio pdblico toda a imensa extens5o de terras" (NABUCO 

apud MARINHO DE AZEVEDO)17 , deixadas incultas e desertas pelo 

monop6lio escravista. Nabuco foi obrigado a concorrer em 

15 MARINHO DE AZEVEDO,C6lia Maria. Onda Negra, medo branco, Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1987, 267p., P. 50 

16 Ibid., PS. 94, 95 e 103 
17 Ibid,, P. 100 (grifo nosso) 
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segundo escrutinio, porque "desapareceu" a urna da Matriz de 

Sao Jos6, Recife, em 30 de novembro de 1884. Eleito com 890 

votos, em janeiro de 1885, n五o foi empossado, pois as 

manobras da junta apuradora acabaram empossando o conservador 

Manoel Portella. 

Houve luta, houve resist6ncia popular e derrota, 

por isso a aboli9るo seguiu-se a Rep6blica comandada por 

conservadores, transferindo-se o problema da na9ao para a 

federa9ao. 

6 . 1 .4 AS 1?J,く〕RE】SPAS 工MPE】R工A工S 

E】  SFLJ UJSo 

A politica de Dom Pedro ja produzira o fechamento 

da constituinte em 1823 e prosseguia, respondendo ら  oposi9るo 

com esvaziamento e repress胤o dos setores nacionais, apoiando- 

se cada vez mais nos altos escal6es do ex6rcito, constituidos 

de portugueses. 

Surgiram protestos contra as medidas absolutistas e 

centralizadoras do Imperador, no Rio Grande do Sul, nas 

localidades onde concentraram-se elementos de origem 

a9oriana. Em Taquari, os constitucionalistas denunciaram a 

demora na convoca9議o da Constituinte; em 1823 o Quebra, 

original de Cachoeira, aderira ao ex-rcito platino contra o 

Brasil, formando o regimento de Libertadores do Rio Grande, 

Sebastiao B. P. Pinto, o comandante dos Drag6es de Rio Pardo 

tecia alian9a com os advers瓦rios de D. Pedro, tomara o 

comando geral do ex6rcito na Cisplatina e tentara integrar a 

Alian9a Platina. 豆  sobre esse quadro politico que se 

inscreveu a decisao do Imp6rio n0 ' 152 de 20 de julho de 

1824, determinando a distribui 5o de terras por colonos 

es trangeかos na provincia do RGS. e a reserva das matas da 
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borda do mar e dos rios navegaveis. Por tais determina9うes, 

os pequenos posseiros, todos os caboclos, 

camponeses e gauchos a p6, ficaram expostos 

inclusive os 

a competi9谷o de 

novos colonos no conjunto da regi o, exceto nas ribeirinhas 

reservadas. 

O conflito entre sesmeiros e posseiros grandes ou 

pequenos encontrava na proibi9ao dos cortes de madeira uma 

express乱o institucional. Os sesmeiros denunciavam os 

posseiros como infratores das leis de preserva95o. Seus 

avan9os sobre terras devolutas, desbloqueado pela legitima95o 

da posse como forma de apropria9ao de terras e sua presen9a 

nas matas reservadas, passaria a ser reprimido e denunciado 

pelos sesmeiros em termos de infra9五o as leis de preserva9ao. 

A carta de lei de 15 de outubro de 1827 executou 

decreto da Assembl6ia Geral Legislativa, sancionando a 

cria9喜o de juizes de paz e seus suplentes em cada uma das 

Freguesias e Capelas Filiais curadas. 

Ao juiz competia, pelo artigo 12: "vigiar sobre a 

conserva9ao das matas e florestas pdblicas, onde as houver, e 

obstar nas particulares, ao corte de madeiras reservadas por 

lei" (SOUZA, 1935, p. 103). 

O presidente da Provincia de S. Paulo encaminhara, 

em mar9o de 1829, ao Imperador uma consulta sobre d6vidas 

para o cumprimento de uma delibera9ao do Conselho de Governo 

local tomada em 19 de janeiro de 1828. Ela restaurava a 

proibi9各o que o Conselho jE decretara em 1826, proibindo 

ro9ar e derrubar matas em terras devolutas, sem autoriza9 o 

do presidente da Provincia, podendo ser confirmada ou ,nao 

pela Assembl6ia Geral, indicando a Camara como local de 

encaminhamento e averigua96es dos pedidos de licen9as. A 

interpreta9嵐o do governo contrariou do Conselho da Provincia. 

Alegou em justificativa que tais imposi96es de 万cen9as 

colidiam com a resolu9aTh de 1823, suspendendo a concessao de 

novas sesmarias, at6 a Assembl6ia Geral deliberar a respeito. 

Tal postura assumida pelo governo favoreceu os posseiros 

nesse momento especifico. 



220 

A pressao institucional contra os roceiros e 

derrubadores de inata prolongou-se simultaneainente a expansao 

do caf6 em novas terras, desencadeando uni vaiv6m de consultas 

a diferentes instancias, fora do quadro municipal, por 

iniciativa dos sesmeiros. 

A decisao nQ 147 da Marinha, em 9 de agosto de 

1830, alertava que o corte das madeiras de constru9ao, al6m 

das que se denominam de lei, proibira-se pelo alvar瓦  de 5 de 

outubro de 1795, par瓦grafos 9 e 10 e remeteu os casos de 

abuso ら  interven9ao do Presidente da Provincia junto aos 

juIzes de paz incumbidos da fiscaliza ao das matas. (SOUZA, 

1935, p. 110). Tal remissao ocorria nos limites da lei sobre 

os municipios de 1828, em que as camaras ficaram submetidas 

ao rigido controle dos conselhos gerais, do presidente da 

provincia e do Governo Geral. Desse fato depreende-se que o 

juiz de paz houve-se com press6es locais e com as dos poderes 

da Provincia e Imp6rio, de onde os sesmeiros buscavam 

intervir de cima para bai.xo. 

As conservatorias, organismos diretamente afetos ao 

governo imperial, para controlar os cortes de madeira, foram 

extintas em novembro de 1831, j瓦  no periodo regencial, 

refor9ando-se, portanto, a compet6ncia municipal, onde a 

mobiliza9五o dos posseiros tinha efeito pr6ximo. 

A decis気o no. 17, Marinha, em 19 de janeiro de 1833 

mandava observar as disposi96es da Carta de Lei de 15 de 

outubro de 1827, sobre a conserva9io das matas e florestas 

p blicas e proibi9ao aos particulares do corte das madeiras 

reservadas por lei (SOUZA, 1935, p. 113). Ambas as decisるes, 

no entanto, furtavam-se efetivamente a qualquer decis.o 

remetendo a questao para o presidente da Provincia que 

deveria encaminha-la ao julgamento e a tarefa de discriminar 

as madeiras proibidas aos juizes de paz, nos municipios. 

A decis.o nQ 664, Fazenda, em 5 de novembro de 

1833, mencionava a extin9ao das conservatorias e declarava 

dependente de licen9a apenas o corte de madeiras reservadas. 
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A decis5o do governo no 209, Marinha, em 7 de 

agosto de 1835 declarava quais as madeiras cujo corte era 

expressamente proibido por lei (SOUZA, 1935, p 120), 

reiterando apenas o da Peroba, Tapinho言  e Brasil,saindo da 

generalidade "madeiras de constru9まo". Isso limitava as 

manobras no sentido de estender a proibi9ao a uma quantidade 

de madeiras que inviabilizaria ro9ados de posseiros. 

A Camara Municipal de Cruz Alta, que administrava 

praticamente toda a 瓦  rea ervateira do Rio Grande do Sul, 

tornou-a de explora9るo pdblica, em 1835, sob presid6ncia do 

Monarquista Vidal do Pillar, simultaneamente a eclosao da 

Revolu9ao Farroupilha contra o Imp6rio. Nao nos foi possivel 

reconstruir essa decis嵐o da Camara, que mais tarde 

posicionou-se a favor da Revolu95o. 

・ As press6es para a apropria9乞o privada dos ervais 

acumularam-se, em 1842, ano da reinterpreta9ao centralizadora 

do Ato Adicional, apenas dois anos depois da maioridade do 

Imperador, o representante do soberano: 

"Se (. . . ) os ervais eram propriedade 
Pdbi加a, con foz・me se 16 do Of.fcio de loー  
引1852, o Relat6rio de Francisco Nunes de 
Miranda propos o contrErio; que fossem 
en tregues a particulares, em Pequenos lotes 
"para evitar o monop6l加’'com regulamenta93es 
especfたcas "que estabelecessem obriga96es 
mdtuas entre o governo e os propriet瓦rios, e 
entre estes e os erveiros. "Taお  sugest6es ao 
que tudo indica, foram aceitas porque os 
ervais passaram ao domfnio particulaF' (FELIX, 
1987, p. 85). 

Isso, como veremos, dar瓦  inicio a uma resist6ncia 

cabocla que se acentuou com as decis6es vinculadas a lei de 

terras, especialmente o aditamento no. 2, Agricultura, 

Com rcio e Obras P6blicas em 20 de maio de 1861, permitindo 

mediante certas condi9さes "que se distribua aos cultores de 

erva-mate nos termos da lei n, 601, de l8 de setembro de 

1850,as matas da Na戸o na zona de lo l6guas da fronteira da 

Provincia de Sao Pedro do Rio Grande do Sul'' (SOUZA, 1935, p ・  

149). 
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O decreto de 26 de novembro de 1873 concedia a 

Companhia Centro da Exporta9ao da erva-mate, organizada na 

capital da Provincia do Rio Grande do Sul autoriza9.o para 

funcionar e aprovava os respectivos estatutos (SOUZA, 1935, 

p. 158). O decreto no 8.799, de 9 de dezembro de 1882, 

concedia permissao a Thomaz Larangeira para colher erva-mate 

na Provincia de Mato Grosso (SOUZA,1935, p. 167). 

6.2 DE IND瓶NAS: PRESE眼KAINGANG AO NORTE 

加 RIO GRANDE 加 SUL 

No segundo item e sub-itens correspondentes, 

estudaremos a organiza9ao dos Kaingang, que se expandem pelo 

Rio Grande do Sul e as reformula96es do direito portugu6s 

sobre os indigenas durante o imp6rio: quem 6 o Kaingang pela 

sua pr6pria ordem, no periodo? Que imagem do indigena, de 

modo geral, produzem os estatutos imperiais ? 

6,2. l 1 O It G2 N工zACAc ic 工Nく斗ANく1 

Os Kaingang penetraram no Rio Grande do Sul desde 

come9os do s6culo XVIII. Lutaram acirradarnente contra os 

Guarani que se haviam radicado no curso superior do Uruguai, 

especialmente pela posse das fontes minerais, chamadas pelos 

indios "lambedor", hoje as fontes termais de Irai. Derrotaram 

os Guarani mas detiveram-se em face dos Sete Povos. (BECKER, 

1976, p. 61). DesIj 	os fins do s6culo XVIII, cresceram as 
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migra9ろes procedentes de S気o Paulo, Paran言  e Santa Catarina, 

principalmente na primeira metade do s6culo XIX dado o avan9o 

colonizador na terra indigena. Vieram do nordeste "em parte 

talvez com o apoio do Governo Brasileiro, o qual se utiliza 

deles como meio de combater "perigosos ladr6es" (HENSEI. apud 

BECKER)18. Os "perigosos ladr5es", al6m de foragidos de todo 

o tipo, podiam ser renianescentes de guaranis orientais 

embrenhados nas florestas. 

Os Kaingang seriam os mesmo Guaianas, estabelecidos 

no curso superior do Uruguai ' desde o s6culo XVIII. Para 

BECKER (l976,p. 61) nミo descendiam do mesmo grupo tribal mas 

pertenciam a uma mesma tradi9五o cultural e linguistica na 

瓦rea referida. Segundo IHERING e HENSEL, a "for9a" dos 

Coroados, da mesma familia linguistica dos Kaingang, morava 

em Corrientes (Il-IERING e HENSEL apud BECKER)19 . 

Os Kaingang habitavam a zona de araucaria, no 

territ6rio compreendiJo entre o Alto Uruguai e a encosta do 

planalto Rio-Grandense, vivendo basicamente da coleta de 

pinhao. Estabeleciam-se nos pontos mais elevados, preferindo 

a visibilidade para enfrentar inimigos do que a proximidade 

das nascentes de a gua. Organizavam-se em pequenas tribos 

constituidas por familias entrela9adas e parentes chegados, 

subordinados a caciques de escolha do grupo e a um cacique 

principal cuja sucessるo dava-se dentro da mesma familia. Ele 

exercia as fun96es conjuntas de cacique e feiticeiro, 

produzindo or言culos num estado de transe posterior a inala9ao 

de erva-mate. J瓦  no s6とulo XIX, essas fun9うes se separaram. 

Sua denomina9議o, Pai, foi substituida, no s6culo XIX, para 

Capit五o (TESCHAUER apud BECKER) 20. O grupo vivia dentro de 

uma hierarquia: o cacique geral centralizava o poder contando 

com a colabora9気o de chefes subordinados, auxiliados por 

funcion5rios, num regime de obedi6ncia absoluta. Qualquer 

dissid6ncia ao chefe impLicava em guerra de morte. 

18 BECKER, 1976, ob. cit., p. 59 
19 Ibid., p. 60 
20 Ibid., p. 113 
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Cada tribo ocujava um territ6rio no Pinheiral 

designado com marcas gravadas na casca das 五  rvores a oito ou 

dez palmos do ch.o, sob controle do cacique principal que 

habitava o seu centro. As invas6es causavam guerras de 

exterminio eni que todas as demais tribos aliavam-se contra a 

invasora. O controle politico se exercia atrav6s de visitas 

obrigat6rias 

correspondia 

ao cacique principal, 

a declara9航o de guerra. 

cuja 	interrup9.o 

brancos, 

conflito 

Os Kaingang admitiam negros e mesti9os, jamais 

em suas tribos, quando passavam por situa95es de 

ou persegui9ao (op. cit., p. 134 a 141). 

A coleta do pinhao, a pesca e a ca9a de maior porte 

eram sazonais, caracterizando um nomadismo tempor五rio. O 

pinhao era armazenado, submetido a um engenhoso processo de 

desidrata9ao. Acondicionado em Jac6s, os pinhうes ficavam de 

molho dentro d'言gua corrente por alguns dias. depois expostos 

ao sol, para secar, e defumados. Dai conservavam-se por 

v瓦rios meses servindo para a pl・epara9ao de uma farinha 

especialmente nutritiva. 

A ca9a absorvia grande parte do tempo. Nao ha 

informa9五o segura se respeitava certos tabus protetores das 

esp6cies como os Kaingang de Sao Paulo, mas aproveitavam 

praticamente tudo: da carne a pele, gordura, etc. A ca9a de 

aves, papagaios, comuns na regiao de arauc瓦ria, era a mais 

rendosa e econ6mica. 

A horticultura desempenhava papel importante e os 

caciques zelavam pela melhor combina9ao de atividades. 

Enquanto aguardavam a maturidade dos milhos, assim como de 

outros frutos objeto de coleta, comandavam o deslocamento dos 

grupos para outras 瓦  reas em busca de ca9a, mel e outros 

complementos alimentares, dentro do esquema de nomadismo 

tempor6rio. O mesmo esquema era seguido pelos grupos de 

Misiones, na Argentina. 



225 

A cordoaria e tecelagem era prAtica desenvolvida 

pelos Kaingang desde o s6culo XVIII, constituindo um dos 

trabalhos femininos (BECKER, 1976, p. 175 a 184). 

A divisao sexual do trabalho era rigorosa e 

entregava aos homens a defesa do grupo, a guerra o 

aprovisionamento da ca9a, o preparo da terra para o plantio, 

a colheita de esp6cies mais dificeis, como o pinhao, o 

fabrico da erva-mate, a constru9io da casa, o abate de paus 

para a lenha. As mulheres cabiam: as tarefas dom6sticas 

provisao de determinados alimentos pela colheita, a gua e 

lenha, manufatura de cestas, cer mica, esteiras. Auxiliavam 

na guerra zelando pelas armas, transportavam filhos e 

trastes, devendo o homem ficar livre para a garantia do grupo 

(BECKER, 1976, p. 188). 

O produto resultante da atividade coletiva, 

colheita e ca9a, nao constituia elemento comerciEvel. Os 

passiveis de troca eram os de propriedade particular 

resultantes da explora95o de territ6rio para plantio, em 

terra apropriada particularmente mas em usufruto, cria9るo em 

nivel de subsist6ncia e pequeno artesanato. Nao h五  dados para 

o com6rcio intertribal. As rela9うes com as tribos vizinhas, 

Kaingang, eram frouxas, e de inimizade tradicional com os 

Guaranis. 

O com6rcio se dava com os brancos mas sem uma 

conota9ao valorativa material, prevalecendo o desejo de 

posse. Por exemplo, um Coroado trocou urna faca com outro pela 

mulher (MABILDE apud BECKER) 21. Vendiam o artesanato e 

alugavam seu trabalho aos ervateiros no s6culo XIX (TESCHAUER 

apud BECKER)22. 

O direito de propriedade extrapolava para urn 

acentuado cornunitarismo no que se refere ao consumo de 

alimentos: 

''Entre os ind加fduos da mesma tHbo 
existia verdadeiro comunismo.Nenhum comia ou 

21 Ibid., p. 190 
22 Ibid. 
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bebia sem l・ePal・tjI・  com os demais. Pelo 
contr百rio, quando algu6m estava com fome, 
considel・a va tUdo quanto Poderia nmt匠ーIa como 
propriedade, tamb6m estando em casa alheia. 
PropHedade de bens im6veis lhes era t言o 
desconhecida como aos antigos Guaiand'E se 
1hes tivessem perguntado de quem era o 
territ6rio eni que habitavam esta pergunta 
ter - lhes~ia 	sido 	t言o 	singular 	e 
inintel igム'e 1, com se lhes perguntassem de 
auem ei・a o espaco do c6u ou a atmQSfez・a gue 
os rocieava （丁LbじHAU1民  aPuci tii しALtt Jーー・  

6 - 2 - 2 D]RE】 TT()S E 'rE】I.RA_S 

工1寸DェcFN1\. 

Leis coloniais de 1680, 1755 e 1758, n五o revogadas, 

mandavam respeitar a propriedade dos i ndios, tanto nas 

aldeias quanto nas povoa96es. O rei, titular do dominio de 

todas as terras brasileiras, reconheceu-lhes dominio 

anterior, legal e legitimo. Nao obstante, no inicio da d6cada 

de 1820, Marciano Ribeiro, um republicano federalista, negou 

o direito de propriedade dos indigenas a s terras das Missうes 

afirmando que eles nao tiveram posse legal das terras. 

Alegava serem insuficientes as informa96es enviadas pelos 

registros das Miss6es, devendo por isso delegar o parecer 

final ao governo central (LEITMAN, 1979, p. 89). 

As 
orfanol6gica 

leis da reg6ncia estabeleceram a tutela 

em favor dos i ndios em outubro de 1831: 

''art. 3. Os f ndios todos at6 aqui em 
servidio 	ser.o 	della 	desonerados. 

"art, 4'Serao considerados como orphaos, 
e entregues aos respectivos juIzes,para lhes 
applicarem as provid6ncias da Ordena戸o do 

23 Ibid,, p. 192 
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mvro pl・imel ro, Titulo oitenta マ  A OitO"(LEIS 
DO IMP豆RIO DO BRASIL apud GEIGER)'仕 . 

Contra os 6rfios, equiparados aos menores, n胤o 

corria 	prescri9.o, 	isto 6 , 	perda 	de 	direito. Pela 

Consolida9Ao 	das Leis Civis, art. 	856. '' Nao corre a 

prescrip9各o contra os menores de quatorze annos" (TEIXEIRA DE 

FREITAS apud GEIGER) 25 . Mas, o Conselho Geral de Porto 

Alegre, em dezembro de 1831, elaborou v5rios planos de 

arrendamento, venda 

projetos, as melhores 

Por outro lado, o 

ou distribui9ao de terras. Nestes 

terras ficariam nas rnるos dos brancos. 

Rio Grande do Sul, continuamente 

periclitante diante das invas6es de fronteira, argentinas e 

orientais, procurava cooptar os indigenas (GALVAO apud 

LEITMAN) 26 incluindo-os especialmente em projetos ligados ao 

cultivo e colheita do mate. Havia um sentimento geral de 

"dar1lhes um pouco mais do que aos emigrantes estrangeiros 

(alem五es)". 	Aboliram o comandante dos 	i ndios, mas os 

indigenas continuavam for9ados a cuidarem de propriedades 

particulares de erva-mate. 

Leis posteriores a 1831 ratificaram a tutela 

estabelecida. O regulamento 143 de 15 de mar9o de 1842 dizia: 

''art. 5. Fic言o-lhes (aos jufzes. de 
Orf.os/ 	 outrossim 	 pertencendo; 

par. 12, A administra9ao dos bens 
pertencentes aos l ndios, nos termos do Decreto 
de tr6s de Junho de mil oitQcentos ti吐nta e 
tresー  （じU LLJ じyAU apua uL上しL民Iー ’ ・  

O decreto de 3 de junho de 1833 repetia: 

''A Reg6nc加, em nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro ll, Tomando em considera9ao 
que, com a extin9ao dos lugares dos Ouvidores 
das Comarcas pela Lei de 29 de novembro de 
1832, nenhuma provid6ncia se deu acerca da 
admini stra9五o 	dos bens pertencentes aos 
"lndios, de que eram jufzes privativos e 
Administradores os sobreditos Ouvidores；月a 

24 GEIGER,Julio M. G.Toldo Ghimbangue. Direito Kaingangue em Chapec6 ー  
an'lise jurfdica - Xanxer6, Conselho Indigenista Mission言rio, 1985, 50 
p., p. 6 

25 Ibid. 
26 LEITMAN, ob. cit., p. 89 
27 GEIGER, ob. cit., p. 9 
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por bern encarregar da administra9.o delles 
aos jUルes de Orph言os dos municfpios 
respecti vos, enquanto pela Assembl6ia Geral 
se nao derem outras provid6nQェas a tal 
re SPeユ  Lo.. （じOljLliじYAu aPUQ uL IWi ノーー・  

O juiz de 6rfaos, pelo c6digo de 1832 era de 

escolha das camaras municipais, propostos em lista tr工plice 

(TORRES, 1957, p. 264). 

O Decreto 426, de 24 de julho dei1845,' contendo o 

"Regulamento acerca das Missうes de catequese, e civiiiza9ao 

dos Indios", al6m de reafirmar a tutela orfanol6gica, previa; 

''Art. 1, Haver圧  em todas as Provfncias 
hum Director Geral de l ndios, que ser百  de 
n orne扇筋ー do Impez・ador.Comp e te一2he; 

Par, 3. Precaver que nas remo9oes nao 
sejao violentados os l ndios, que quizerern 
ficar nas mesmas terras, quando tinhao bom 
comportamen to, e apresentem hum modo de vida 
industrial, Principalmente de agricultura・・・  

par. 7. Inquirir onde ha l ndios, que 
viv含o em hordas errantes; seus costumes, e 
万nguas; 	e mandar 	Mission言ri os, 	que 
solicitar瓦  do Presidente da Provfncia, quando 
jd nao estejao ' sua disposi9ao, os quaes 
lhes 、言o pregar a Re万g癒o de Jesus ChHsto, 
e as vantagens da vida Social, 

par. 8. Indagar se convir瓦  fazel-os 
descer para, as aldeas actualmente existentes, 
ou estabelecel一os em sepaz・ado; indicando em 
suas informa95es ao governo imPeriaI o lugar, 
onde deve assentar-se a nova Ald6a. 

par, ii, Propor ao Presidente da 
Provincia a demaにca戸o, que devem ter os 
districtos das ald6as, e fazer demarcar as 
terras, q u e, na forma do par, 15 deste 
Artigo, e do par.2 do art.2 ・ , forem dadas aos 
1 ndios. Se a Ald6a jd estム'er estabelecida, e 
existir em algum povoado, o DistHcto n言o se 
estender瓦  al6m dos limites das terras 
oriR'inariamente concedidas 良  mesma. 

Par. 32, Servir de Procuraclor aos inaios, 
requerendo, ou norneando Procurador Para 
requerer em nome dos mesmos perante as 
.TiitH9as, e mais Au』oni dades" (MIRANDA e 
ニ；ににニニニ； ’ 一二一ーfパ1,T ノ、1：、1、、 29 BANDEIRA, apud GEIGER)'～・  

O importante 6 que a tutela orfanol6gica, associada 

as leis sobre terras indigenas, garantiam aos "fndios o 

28 Ibid. 
29 Ibid. , p. 10 
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domfnio, a propriedade plena das terras que habitavam, 

inatingfvel nem mesmo por sesmarias eventualmente concedidas 

sobre a mesma 圧  rea" (GEIGER, 1985', p. 9). 

Mesmo assim, as consultas encaminhadas a Assembl6ia 

Legislativa do Imp6rio, na linha recomendada por Marciano 

Ribeiro em 1820, reiteradamente, nos anos subseqtientes, foram 

respondidas com o artigo 36 da Lei Or9amentaria de 21 de 

outubro de 1843, decretando a incorporag.o1 aos pr6prios 
nacionais das estancias dos i ndios das Miss6es Orientais. 

Note-se que esta era uma camara conservadora, a mesma que 

aprovou o projeto da Lei de Terras de Bernardo Pereira de 

Vasconcelos. 

Segundo Hemet6rio V. da Silveira, ele mesmo de 

orienta9ao conservadora, essa lei: 

acabou de despojar os pobres f ndios 
dos poucos bens, com que poderiam ainda 
voltar a uma vida mais regular, quando 
cessasse a guerra clvil do Rlo Grande do Sul, 
essa lei jd encontrou as terras do antigo 
patrim6nio dos l ndios, em poder de terceiros 
e estes, em mais de meio s6c. decorrido nao 
t6m sido にom uma d nica e ' bem ser6dia 
exce9まo) incomodados com um pleito judicial'' 
(SILVEIRA, 1909., p. 107). 

Se os juizes de 6 rf瓦os, ou os diretores gerais dos 

indios, interpuseram pareceres contr五rios a tais opera96es, a 

for9a maior das assembl6ias legislativas, presidentes de 

provincia e assembl6ia geral, consagradas pelas reformas de 

1841, desqualificaram-nos. 

' A lei de terras de 1850 mandava reservar, das 

devolutas, as necess6rias ao aldeamento dos i ndios: Art. 

12 ・ ”O gover・no reservar瓦  das ter・ras devolutas as que julgar 

necess画rias; 

TERRAS apud 

1.Para a coioniza9言o dos indfgenas" (LEI DE 

GEIGER, Ibid., p.10). Essas terras nao se 

confundiam com as aldeias jd instituidas e com as terras que 

os i ndios habitavam com dominio ainda em vigor, dada a 

vig6ncia do alvara de primeiro de abril de 1680 e a lei de 6 

de junho de 1755 (Ibid., p. 11). 
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O Estado Imperial continuava, por sua constitui9.o 

a garantir o direito dos 	ndios e sua prote9胤o por direito 

imprescritivel. 

Art.32 Compete a reparti9言o geral das 
terras pdblicas; 

& 32 Propor ao governo as terras 
devolutas que deverem ser reservadas; 12, 
para a coloniza9ao dos indfgenas; 

Art. 72. Ser五o reservadas terras 
devolutas para coloniza9言o e aldeamento de 
indfgenas nos distritos onde existn'em bordas 
selvagens. 

Art. 73. Os inspectores e agrimensores, 
tendo notfcia da exist6ncia de taes bordas 
nas terras devolutas que tiverem de incdir, 
procurar言o instru加ーse do seu g6nio e f ndole, 
do ndmero provdvel de almas que elas cont6m, 
e da facilidade ou dificuldade que houver 
para o seu aldeamento, e de tudo informardo 
ao diretor geral das terras pdblicas por 
interm6dio dos delegados, indicando o logar o 
mais azado para o estabelecimento do 
aldeamento, e os meios de o obter; bem como a 
extens言o da terra para isso necess瓦ria. 

Art. 74. A vista de taes informa96es,o 
直retor geral propor巨  ao governo impeHai a 
reserva das terras necess言rias Para o 
aldeamento a todas as provid6ncias para que 
este se obtenha. 

art. 75. As terras l・esel・vadas para a 
coloniza9言o de indfgenas, e por dlies 
distribuidas, s言o destinadas ao seu ufructo; 
e n言o poder言o ser alienadas enquanto o 
governo impeHal por acto especial n言o lhes 
con ccder o P1 eno gozo ddlias, Por assim 
permitir o seu 	estado 	de civili za戸on 
(DECRETO 1318 de 30 de janeiro de 1854. Apud 
Al一、 Tパ”1、、 30 GEIGER)". 

A an瓦lise dos relatos sobre as iristitui96es e 

organiza9ao indigena nos revela o seguinte. 

A na9ao, o espa9o popular imperial, se definiria 

pela elimina ao da sesmaria, legitimando a via da propriedade 

atrav6s da posse, mas a Constitui9胤o outorgada limitou o 

eleitorado a proprietarios e comerciantes estabelecidos com 

A regulamenta9to da lei de terras pelo decreto 

1318, de 30 de janeiro de ' 1854, disp6s sobre a terra 

indigena: 

30 Ibid., p. 11 
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renda superior a 100$000. Com essas medidas o Imperador 

dividiria os posseiros, pequenos propriet6rios e comerciantes 

cooptando parte dos sem-terras e aqueles anteriormente 

excluidos das alian9as politicas coloniais, pela sele9ao 

aristocratica dos homens bons. 

O n丘cleo est6vel de oposi9議o, n.o s6 a D. Pedro mas 

ao Imp6rio se constituiria de camponeses-caboclos, ga丘chos a 

p6, pequenos propriet瓦rios e posseiros, caboclos itinerantes, 

fronteiri9os, setores exilados na floresta ga丘cha, os 

eg工・essos da recente experi6ncia rePublicarm ori.enta1 

fronteiri9os, setores exilados na floresta ga丘cha, oE 

egressos da recente experi.ncia republicana oriental 

O primeiro imp6rio visaria entre outras motiva96es, 

fragmentar e destruir esse n丘cleo est瓦vel de oposi9ao. Para 

tanto, ratificaria a reserva das florestas, elemento popular 

do pacto monarquico colonial mas introduziria a coloniza9喜o 

estrangeira no mesmo espa9o onde operava a economia extrativa 

de camponeses-caboclos e caboclもs itinerantes atrav6s da 

decis気o de 20 de julho de 1824. 

artiguista, mais uma Vez derrotada na guerra da Cisplatina, 

traida por Rivera, e os excluidos pela renda. 

A oposi9喜o 

paroquial 	e 

a Dom Pedro se arregimentaria pela 

municipal, 	por 	iniciativa 

via 

dos 

e constitucionalistas, 	federalistas, 	republicanos 

monarquistas que n五o tinham nenhum espa9o de concilia9ao na 

estrat6gia popular do Imp6rio; um dos elementos expressivos 

do autoritarismo imperial sintetizava tamb6m seu unitarismo: 

a repress五o dirigida え  s camaras municipais atrav6s da lei de 

1828. 	 e 

A penetra9ao dos Ka.ingang no Rio Grande do Sul, ocorreu 

na condi9五o de aliados do governo imperial, na guerra contra 

os missioneiros exilados, a ponto de assumirem a denomina9るo 

de capit5es para os caciques de tribo e "funcion瓦rios'' para 

os seus prepostos, indicando que a coloniza9瓦o continuou 

servindo-se dos conflitos indigenas, nao s6 para~ expandir-se、  
como para guarnecer fronteiras, livrando-as de bandidos, vale 

dizer, de adversarios do regime imperial e seu pretendido 

r 
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dominio, no complexo processo que seguiu-se a independ6ncia 

platina e paraguaia. 

Constitucionalistas, unitaristas, federalistas, 

monarquistas e republicanos derrotados pelo imp6rio 

autorit6rio e militarista, formariam uma frente pelo menos 

at6 a abdica95o em 1831. 

As camaras, entre outras atribui西es, cabiam a 

defesa sanit瓦ria, animal e vegetal, abastecimento e controle 

da ordem, mas toda a delibera弾o econ6mica e administrativa 

ficou sob controle da presid6ncia da Provincia, pelo menos 

at6 1834. Assim toda a economia de pobres, dedicada a 

produ9ao e com6rcio de subsist6ncia; o com6rcio para o 

mercado interno, local e fronteiri9o de menor valor relativo, 

erva, surr6es de couros, pelegos, artefatos de montaria, tudo 

enfim que dizia respeito a vida de pequenos proprietErios, 

comerciantes, ga丘chos a p6, camponeses-caboclos, posseiros e 

caboclos itinerantes, vincular-se-ia a vida municipal sob 

controle 	dos ei e ito re s paro q u I a i S e 	do presidente da 

Provincia, nomeado pelo imperador, que regeriam o espa9o 

popular monarquico em beneficio de seus partidErios. Mas 

republicanos e federalistas eleitores teriam um espa9o minimo 

garantido por sua 

persegui96es a parte. 

renda, nas elei96es municipais, 

A abdica戸o alteraria a composi9胤o de for9as das 

camaras: os partid五rios de Dom Pedro passariam a sofrer o 

trato de um presidente de Provincia adverso mas em 

contrapartida os eleitores republicanos e monarquistas 

tenderiam a dividir-se entre federalistas, unitaristas, 

constitucionalistas exaltados, intensificando-se as lutas 

dentro do espa9o popular monarquico; a divis各o interna dos 

setores populares; a abertura e estabelecimento em novos 

espa9os. Esse processo se radicalizaria a partir do ato 

adicional de 1834, quando as camaras passaram ao controle das 

assembl6ias provinciais e conseqiientemente da corrente 

politica nela majorit言ria. 
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A irrup95o da Revolu9各o Farroupliha tenderia a 

transferir a polariza9io politica da vida municipal da 

assembl6ia e depois do presidente da provincia para a alian9a 

com os legalistas ou corn os farroupilhas; o deslocamento do 

controle da vida municipal da assembl6ia para o presidente da 

provincia s6 teria maiores consequ6ncias depois de 1845. 

A Revolu95o Farroupilha reproduziu os padr6es 

censitdrios, 	a 	luta entre presidencial istas e 

constitucionalistas, federalistas e unitaristas, pois 

preconizava a passagem do controle sobre os municipios do 

governador para a assembl6ia geral, a divisao do executivo 

municipal com um intendente ou diretor. O projeto 

farroupilha, assim como a reinterpreta9.o do ato adicional, 

excluiria republicanos igualitaristas, constitucionalistas e 

federalistas exaltados; isso nao excluiria a possibilidade de 

alian9as mais ou menos ativas entre eles. 

O sil6ncio farroupilha sobre a questao da terra, 

significaria uma estrat6gia popular indefinida, enquanto os 

legalistas ja teriam uma defini9io pela propriedade 

capitalista e a imigra9ao. 

eleitores Paroquiais, de tal modo que a politica loca1 

prevaleceria, nela subsunはndo as lutas Politicas e a 

eleitores paroquiais, de tal modo que a politica local 

prevaleceria, nela subsumindo as lutas politicas e a 

resist6ncia dos setores populares, cada vez mais estrangeiros 

らs imagens de estado vigentes, relegados a sua dessernelhan9a. 

Os chamados "liberais exaltados" defendiam a 

lirnita9五o das posses e a preced6ncia dos posseiros para o 

acesso き  terra, lutando simultaneamente, entre 42 e 48, 

contra a reinterpreta9ao do ato adicional, a reforma do 

C6digo do Processo, defendendo, pela Praieira, limites ao 

liberalismo econ6mico e apoio a industrializa9ao que se 

reiteram na campanha politica de Nabuco; eles interpretariam, 

no Parlamento imperial, as tend6ncias da oposi.9瓦o 

A vida distrital assumiria ampla importancia e 

depois de 32, mesmo ap6s as reformas de 41 sob a lideran9a 

dos quatro juIzes de paz e tamb6m notarios, escolhidos pelos 

constitucionalista, federalista e democratica, republicana ou 
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monarquica; generalizariam a situa9ao dos moradores e 

foreiros nordestinos, estariam fazendo refer6ncia a uma 

realidade " nacional, de resist6ncia a proletariza95o, que no 

extremo sul e em todas as fronteiras agricolas assumia a 

forma da pequena posse; mas ainda nるo encontramos refer6ncia 

especifica de rela9五o politica efetiva entre os radicais 

liberais, ga丘chos a p6, camponeses caboclos e caboclos 

itinerantes com os foreiros nordestinos. 

A lei de terras instalaria uma divisるo na luta 

contra a proletariza9ao: desestabilizaria a legitimidade da 

terra do soberano, inapropriavel, florestas, rocios das 

vilas, terrenos de marinha etc, instalando nova divisこo entre 

os sem-terras, defesa da terra p6blica com propriedade do 

produto, ou redistribui9五o da propriedade. 

As col6nias militares, a legisla9ao sobre indigenas 

e suas terras persistiriam tuteladas no Imp6rio, pretendendo 

esse, reservar-se, em termos de politica popular, o apoio do 

s6dito face ao qual colocava-se como protetor, guardar-se uma 

capacidade organizadora frente a apropria9各o privada, 

especialmente na 瓦  rea fronteiri9a e litigiosa. 

Criar-se-ia, assim, um cintur五o de seguran9a 

associando propriet瓦rios e i ndios fi6is ao Imp6rio. 



CAP伽LO VII 

SOBRE A ECONOMIA DA SERRA E 

CABOCLOS NO RIO GRANDE 

DO SUL IMPERIAL 

Que imagem de si mesmo o caboclo produziu na serra, 

ao abrigo das institui96es imperiais? 

7,lA ECONOMIA DA SERRA 

As florestas e suas riquezas vegetais, nao obstante 

a cunha introduzida pela coloniza9喜o estrangeira, em 1824, 

foram confirmadas como reservas estatais e administradas 

pelos municipios desde 1827. 

Outra atividade importante na serra, embora seu 

com6rcio declinasse antes da Guerra dos Farrapos foi o 

comercio e a cria9五o de muares. Por volta de 1808, ex- 

soldados realizavam o contrabando de muares do Prata, n気o 

235 
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obstante a oposi9胤o de oficiais, que alegavam infra戸o aos 

tratados luso-espanh6is. Em 1831, tem-se noticias de 

conflitos entre comerciantes e coletores de impostos para a 

provincia de SAo Paulo (LEITMAN, 1979, p. 93). Nas duas 

margens do rio Pelotas, oide estava situado o posto de 

arrecada頭o, a vegeta弾o densa oferecia uma oportunidade aos 

arnieiros para enganar os guardas. Muitas passagens atrav6s 

da floresta ficavam dentro de fazendas dos criadores, de 

burros, que protegiam o contrabando. Os tropeiros tamb6m 

enfrentavam ataques dos indigenas ou de ladr6es no Mato 

Castelhano. O n丘mero de burros que o Rio Grande recebia do 

Paraguai atrav6s de Corrientes, antes da Guerra dos Farrapos, 

era ignorado at6 mesmo pelos coletores do porto ribeirinho de 

Sao Bonja. 

Por volta de 1826, havia 890 posses em Cruz Alta, 

por ocupa9気o prim言ria ou concess気o provis6ria do comando 

geral, das Miss6es (SILVEIRA, 1979,. p. 273). 

A produ9各o de erva mate continuara depois de 1811 

mas em escala menor. 

・ Localizada nas zonas pouco populosas das Miss6es e 

na fronteira do entao extenso municipio de Rio Pardo, as 

cidades indigenas foram destruidas pela tropas, que 

dispersaram seus habitantes (LEITMAN, 1979, p. 88). 

O remanescente indigena das Miss6es fora levado 

para as estancias e charqueadas, ou para os batalhうes da 

milicia, depois da independ6ncia. As discuss6es econ6micas do 

Conselho Geral em Porto Alegre, ja mencionadas, sobre o 

cultivo e colheita do mate relacionavam a posi9ao do i ndio na 

sociedade. No inicio da d6cada de 1820, Marciano Ribeiro, um 

republicano federalista, negara o direito de propriedade ao 

indigenas mas ele e outros conselheiros eram inclinados a 

"dar-lhes um pouco mais do que aos imigrantes estrangeiros" 

(ACTAS DO CONSELHO GERAL)l Foram elaborados v6rios planos de 

arrendamento, venda ou distribui9るo de - terras em que as 

1 LEITMAN, Spencer Lewis,Razes s6cio-econ6micas da Guerra dos Farrapos・  
Rio de Jan 4 ro, Graal, 1979, 195 p., p.89 
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melhores ficaram em m5os dos brancos. Revitalizou-se a 

ind6stria do mate, cujo com6rcio se tornara irregular durante 

as guerras de independ戸ncia da Am6rica espanhola. Usando o 

m6todo de prepara95o espanhol, os rio-grandenses entraram no 

mercado. Os pre9os eram altos e os lucros atraentes. Al6m 

disso os rio-grandenses estavam perto dos consumidores 

argentinos, uruguaios e mesmo chilenos. Pensando em obter 

lucros mais rapidos, muitos produtores misturaram a erva, 

inferiorizando o produto. Perderam mercado quando os paises 

americanos se recuperaram da guerra de independ6ncia. Com  as 

disputas entre o Paraguai e Corrientes os rio-grandenses 

entraram novamente no mercado. Em 1832, durante nove meses, 

exportaram cerca de 45.000 arrobas para Buenos Aires, em 

navios brasileiros e estrangeiros. Um ano mais tarde, as 

exporta9うes feitas pelo porto de Rio Grande atingiram 13.500 

arrobas, ou seja, poco menos de um quarto das importa 6es de 

Buenos Aires, sem incluir o produto paraguaio que seguira 

pelo sistema fluvial das Mi.ss6es. 

A produ9ミo de erva-mate, apesar da guerra entre o 

Paraguai e Corrientes na parte ocidental das Miss6es, entrava 

mais uma vez em declinio. Repetia-se o padrるo ciclico. Em 

1820, a safra atingiu somente 9.000 arrobas, mas um ano 

depois subiu a 51.000 arrobas (LEITMAN, 1979, P. 90). Os 

pre9os continuaram inalterados durante esses dois anos, 

indicando que o mercado era controlado por alguns 

comerciantes poderosos. Segundo LEITMAN (1979, p. 91), nesse 

tempo, os empreiteiros empregavam i ndios, pe6es e negros na 

coleta, onde quer que crescesse em abundancia. Quando 

surgiram as estancias, ficaram impedidos de continuar essa 

pilhagem: apoiados por oficiais locais, os estancieiros 

proibiram a passagem por suas terras (1835-36) ・  

O governo central tentara incentivar a produ9ao, em 

1835, antes da Revolu9ao, mas os problemas politicos depois 

de 1831, entre os partid五rios de D. Pedro e a frente liberal 

que fizera a abdica9五o, dificultavam as a96es. 
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Hemet6rio Velloso da Silveira refere a baixa 

participa9ao militar da regi各o inissioneira ria Farroupilha. A 

maior parte 	da regi o missioneira ficou pertencendo a 

rep丘blica do Piratini, sob o governo de Jo5o Ribeiro de 

Almeida, cujo interesse maior consistiu em proteger os ervais 

para fomentar a exporta9ao crescente para o rio da Prata. A 

campanha promovida pelos Farrapos em prol da erva mate, como 

do trigo e da batata, fora racional, desde a propaganda pela 

imprensa at6 a legisla9ao protecionista, consubstanciada numa 

s6rie de decretos leis sobre impostos e taxas de importa9ミo e 

exporta9Ao. O mate exportado para o Prata gozava de total 

isen9谷o, assim como o material b6lico dali procedente. O 

com6rcio exportador teve grande incremento. J6 em 1837, 

percebendo as vantagens que a exporta9Ao traria, o governo 

republicano taxou em 160 r6is a arroba de erva exportada. Era 

uma receita de dois contos de r6is sem acarretar prejuizo 

.para os produtores. O mate tornou-se um esteio econ6mico da 

revolu9ao: o primeiro projeto da bandeira farroupilha trazia 

a arvore do mate; a erva servia inclusive como moeda local. 

Entre as contribui96es feitas ao ex6rcito republicano 

figuravam ao lado das balastracas e patac5es, as feitas em 

erva. O mate figurava no bras5o decretado: os ramos da erva 

contornando o barrete frigio (BARBOSA LESSA, apud LINHARES) 2 . 

Entrava tamb6m nos len9os, no painel aleg6rico pintado em 

honra das vit6rias farroupilhas, nos distintivos individuais 

dos defensores da causa republicana (LINHARES, 1979, p. 115). 

Havia uma diferencia9ao entre os ervateiros. Alguns 

associaram os tr6s niveis de atividade, extra9ao, com6rcio e 

beneficiamento com repercussるes sobre o processo e as 

rela96es de trabalho. Os donos de engenho monopolizavam a 

atividade de segundo beneficiainento produzindo a erva de 

melhor qualidade. 

Os sesmeiros que receberam terras de mato, ou 

propriet6rios que validaram posses depois de 1850, praticaram 

o adensamento dos ervais, isto 6 , a elimina9ao de outras 

2 LINHARES, Teniistocles. Hist6ria Econ6mica do Mate. Rio de Janeiro, Jos6 
Olyinpio, 1969, 522 P., p.114 
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Ervores intersticiais de modo a permitirem um trabalho mais 

rApido de poda, articulando o espa9o de extra9気o e primeiro 

beneficiamento ao segundo beneficiamento. 

, O trabalho escravo realizava-se no beneficiamento 

da erva-mate, sendo indigena o trabalhador preferencial para 

a coleta e primeiro beneficiamento. Segundo LINEARES (1979, 

p. 243) no Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a 

interfer6ncia do negro na economia ervateira foi muito 

reduzida ou nula. Encontramos refer6ncias a ervateiros com 

escravos quando eles eram tamb6m estancieiros de porte e 

invernadores de mulas, como os Vidal e Silva Prado. 

A 6 poca em que se introduziu o adensamento, a 

possibilidade de integrar coleta e beneficiamentos, foi a 

mesma em que a escravidるo entrou em declinio, depois de 1850. 

. Considerando o trabalho em regiうes ervateiras do 

sul, Linhares descreveu o ervateiro como um trabalhador 

inconstante, sendo corrente a seu respeito de que preferia 

"penar alguns meses no mato, comendo e dormindo mal,atacado 

por insetos,do que se entregar a rotina, na 吐la ou em 

qualquer centro, em trabalhos menos penosos, mas mais 

met6dico como sucede nas col6nias agiゴcolas" (LェNIIARES, 1969, 

p. 238). 

Fen6menos naturais, sazonais, impostos pela planta, 

afetavam o trabalho. A extra9各o dava-se no intercurso de 

periodo com dura9喜o de seis meses a um ano, antes das safras 

sofrerem limita96es. Entao, ja nenhum produtor ocupava todo o 

periodo, mesmo o permitido pelas condi96es naturais, na 

extra9ao do produto, pois a nao ser feita em curto prazo, 

haveria prejuizo na coleta. Assim, mesmo nos primeiros 

tempos, o normal era realizar a safra em um ou dois meses no 

m'ximo, na entrada do inverno, segundo a extens胤o do erval. A 

remunera9ao fazia-se ao exemplo do que ocorria nas redu9るes 

jesuiticas ou como nas turmas de "mineiros" de Mato Grosso 

(Ibid., p. 239). No ParanA, hd refer6ncias a homens 

jornaleiros empregados na colheita. Um comentario de o 

"Dezenove de Dezembro", a prop6sito da decisao de alguns 
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propriet言rios de engenho de Morretes s6 receberem erva coada 

em determinadas condi96es, destacava em re1a9Ao a extra9ao e 

transporte para o engenho: ". 	acreditado o g6nero e 

elevado seu pre9o, o tropeiro obter瓦  em suas maos por lo 

cargueiros de erva igual valor ao que obtinha conduzindo 20; 

e n言o ser瓦  isto uma economia de servi9o,mu las, camaradas ?'' 

Referindo-se 	especificamente 

prosseguia o comentario: 

ao engenheiro, 

''Se do tropeiro passamos para o 
engenhei ro,faciimente se conhece que a maior 
parte do dia leva o engenho e os 
trabalhadores a socar, beneficiar e limpar 
pau;cesse esse abuso,nao apare9a mais este 
maldito cancro da erva-mate,e teremos que 
cada engenheiro poder瓦  diminuた’ diaHamente 2 
trabalhadores, para assim fazer a mesma 
quantidade de erva, que hoje prepara com 
ianta gente sup6rflua,e cujo resultado 6 tao 
tri.cte quanto duvidoso!" (0 DEZENOVE DE 
ニニニニこニhハ‘二二二一， TT、tllAT、T,e 、 3 DEZEMBRO apud LINHARES) 電'. 

Esse procedimento intensificou-se no Parana, por 

volta de 1850 para fazer face a concorr6ncia do Paraguai e 

Rio Grande do Sul. 

Essa economia exportadora limitada produziu ao lado 

do engenheiro, que monopoliza a explora9ao adensada, o espa9o 

onde o caboclo-campon6s e o itinerante se construiram a si 

pr6prios com relativa autonomia, dando base a alian9a dos 

liberais, em torno de Gaspar Silveira Martins. 

O caboclo campon6s, quase tao andejo como o 

itinerante, pois s6 contratava um minimo de trabalhadores 

fora da familia, beneficiava-se tamb6m, nao s6 do com6rcio de 

erva como tamb6m da compra de bens de consumo no com6rcio 

platino. 

Nるo podemos considerar o caso da campanha 

fronteiri9a toda, dado o limite do nosso trabalho. Mas 6 

importante acrescentar que encontramos em Bag6, refer6ncia a 

conflitos sobre a distribui9気o de terras comunais a pequenos 

3 Ibid. p. 240 
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proprietarios individuais no distrito de Hulha Negra. Esse 

fato, associado 瓦  s caracteristicas do projeto de Martins, 

estabelecendo uma trama de isen96es de impostos, simultanea a 

expansao ferroviarja, nos leva h expectativa de que ele se 

generalizara pela fronteira toda: animava o com6rcio e 

investimentos, for9ando uma distribui9&o de rendas de 

comerciantes do litoral, em favor de pequenos criadores, e 

expansao dos grandes, em alian9a com o capital platino4 . 

L2 隅 LUTAS 脳 CRUZ ALTA, 班槻皿溜 MISSOES, 

SOL助加EE （蹴P0 甘Ovo 

Procuramos os indicios de caboclos itinerantes, 

camponeses-caboclos, ga丘chos a p6, de suas identidades e 

lutas nas hist6rias municipais de Cruz Alta, Palmeira das 

Missるes, Campo Novo, Soledade e nas hist6rias sobre tribos 

indigenas locais. 

Em Cruz Alta existiram povoadores, grandes 

estancieiros, como o seu fundador, Vidal Jos6 do Pillar, 

simples habitantes, posseiros, de origem a9oriana (ZAMBERLAN, 

1989, p.53), pelo menos 890 desde 1826 e muitos, nomeados 

pelas 

323). 

cr6nicas, "pobres e escondidos" (SILVEIRA, 1979, p. 

idal Jos6 do Pillar, mais tarde tenente-coronel, 

abastado fazendeiro a margem direita do Jaguari, munic工pio de 

Sao Francisco de Assis, adquiriu uma sesmaria de campos e 

matos ら  margem direita do Jacui por pre9o i nfimo. Ele fez o 

requerimento assinado pelos demais habitantes, dirigido A 

4 Ver BARETTA, Silvio Duncan. S.d., p. 9. 
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Junta Governativa para criar a povoa9ao de Cruz Alta, em fins 

de 1820. 

A permissao e as determina96es para a cria頭o de 

Cruz Alta como distrito do Comando Geral das miss6es foi 

deferida pelo coronel Paulete e encaminhada ao administrador 

da redu9.o de Sるo Joao com jurisdi9ao no territ6rio 

correspondente aos atuais municipios de Cruz Alta e Julio de 

Castilhos. Em seu oficio, entre outras condi96es para o 

estabelecimento, Paulete determinou, conforme normas da 

6poca, delimitar um terreno de um quarto de l6gua em quadro 

(1Km2 mais 600m) como logradouro dos animais de todos os 

habitantes do lugar. 

Um outro quesito legal definiu logradouros e 瓦  reas 

de uso coletivo: a jE referida instru9ao lan9ada pela Coroa e 

confirmada pelo Imp6rio que determinava a reserva das 

florestas a borda dos rios naveg瓦veis e as condi96es de seu 

uso pela comunidade sob gestao das autoridade municipais. 

・ A apropria9ao de terras, conflitual e ambigua, como 

j vimos em todo o Brasil, intensificara-se a partir de 1822, 

quando o apossamento tornara-se a 丘  nica forma de apropria9.o 

legal. O ato adicional de 1834, criando as assembl6ias 

provinciais, agravava a situa車o por deixar indefinido se a 

compet6ncia para discriminar e administrar as terras da Coroa 

pertencia a elas ou aos presidentes da Provincia, ou a s 

autoridades municipais, ao juiz de paz, diretamente 

relacionadas com o governo provincial e imperial. Por outro 

lado, a lei dos municipios de 1828 j 	revogara a amplitude 

das "franquezas" municipais vigorante desde a saida de Dom 

Jo.o VI. Colocara-as sob a tutela dos conselhos gerais, pelos 

presidentes de Provincia e pelo governo geral. O ato 

adicional, em tese, transferia a s assembl6ias provinciais, 

entao criadas os controles e fun96es anteriormente exercidas 

pelos presidentes, conselhos gerais, ministros do Imp6rio e 

Parlamento mas at6 sua interpreta9ao, instituida em 1842, as 

atribui96es das assembl6ias seriam discutidas e questionadas. 

Em consequ6ncia disso, os limites de terras nacionais 
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reservadas, estabelecidos e administrados pelas Camaras 

passaram a ser contestados. Terras de rocio de Rio Pardo, por 

exemplo, administradas como tal pela Camara Municipal h瓦  50 

anos, passaram a ser contestadas por pretendentes, segundo 

consta em requerimento registrados pela Camara de Deputados 

em l848 5. 

A paisagem do inicialmente extenso municipio de 

Cruz Alta caracterizava-se pela exist6ncia de Pinheirais e 

araucErias junto com outras esp6cies de madeiras, 

principalmente nos distritos de Passo Fundo e Soledade. No 

primeiro predominava o elemento Kaingang enquanto no segundo 

o missioneiro, entre exilados e retirantes. O pinheiro, al6m 

de produzir a principal madeira empregada at6 nas constru96es 

mais simples, produzia um fruto abundante, o pinhao, de abril 

a junho, que conservava durante alguns meses sob forma de 

massa, alimentando a gente pobre. O fruto tamb6m alimentava 

grande quantidade de papagaios, resultando em ca9a abundante. 

Cruzavam-se cinco estradas de rodagem, em Cruz 

Alta. Elas seriam por muitos anos, ainda, transitadas por 

tropeiros de mulas, ou de gados, carreteiros e at6 viandantes 

pobres. A primeira ia ter a Santo Angelo e demais povos das 

missうes orientais. A segunda, a Leste, atingia Passo Fundo, 

Lagoa Vermelha e Vacaria, estados de Santa Catalina e Paran. 

Essa tinha ramais cotidianamente percorridos para Palmeira, 

Nonoai, Campo Novo e, mais tarde, colonia militar do Alto 

Uruguai. A terceira, a oeste, atravessando o Ijuizinho 

prosseguia at6 Sるo Borja, havendo um desvio para Itaqui num 

percurso maior de 300km, com outros ramais que atingiam S気o 

Xavier, Santiago do Boqueir議o, Sao Francisco de Assis, 

continuando para Alegrete e pontos da fronteira meridional. A 

quarta ia para o sul, at6 S胤o Martinho com ramal para S胤o 

Xavier descendo as terras abaixo da Serra Geral. A quinta 

estrada, a sudeste, seguia dと  Passo Fundo, tornando-se uma s6 

5 ANAIS DA CAMARA DE DEPUTADOS,: 1848, v. 1, abril e meio, sessミo em 
12.05.1848, p. 61. Centro de D申cumenta9喜o da Hist6ria Politica do Rio 
Grande do SuJ. 



244 

at6 a descida da serra pela picada do Botucaral, para, 

reunida a quarta estrada, chegar a Rio Pardo. 

Findo o tempo da safra e come9o da exporta9五o da 

erva-mate, de outubro a janeiro, at6 pelo menos 1890, 

passavam diariamente dezenas de carretas, procedentes de 

Palmeira, Nonoai e Soledade, conduzindo grandes carregamentos 

de erva com destino a fronteira oriental ou a Itaqui, "por 

muitos anos o emp6rio desse produto da melhor inddstHa 

missioneira" (SILVEIRA, 1969, p. 268）・  即r essas estra旺一  

circularam, portanto, os produtos que caracterizaram a regi o 

de Cima da Serra - tropas de mula, gado e carretas de erva- 

mate. 

SILVEIRA (1979, p.266/267),pesquisafldO refer6ncias 

sobre a hist6ria e a popula9ao do municipio de Cruz Alta, 

atribuiu a devasta車o de florestas por onde corriam arroios 

como o do Palmitinho ao carater de servidao p丘blica das 

terras nacionais sob administra9気o municipal desde 1835. 豆  

tamb6m na sua cr6nica, que encontramos uma refer6ncia tipica, 

igual ら  quela que indicara, ainda nos dias de hoje, o caboclo, 

o sem terra de fei9ao nativa. Reportando-se a obras que 

contavam a hist6ria das miss6es orientais, entre 1800 e 1850, 

ele transcreveu o seguinte excerto do pref瓦cio da "Noticia 

Descritiva da Regi o Missioneira", de Evaristo Afonso de 

Castro: 

pelo seu lゴcio de con forma9言o, 
pela grande dissemina9 ao, 	pela grande 
abundEncia de aves,ca9a,peixe e frutas,a 
popula9io em geral 6 indolente e extremamente I 
Pregul 9osa. Pode-se calcular, sem o menor 
receio de exagera9言  o, que, entre loo homens 
v'lidos, 80 sac vadios e destes 40 sac 
ladr6es" (,CASTRO apud SILVEIRA, 1979, p. XVI, 
nota 6). 

Transcrevendo criticamente o trecho, diz ainda 

VELOSO da SILVEIRA (1979, p. XVI) que deveria ser outra a 

nnguagem de um''. . .portugu6s de nascimento que viveu maお  

de 50 anos na reg癒o missioneira, come9ando pobre e' acabando 

Hco,ingratidao no caso" 
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Al6m da ingratidao, a fala de tal pref五cio 

testemunha sobre o "portugu6s de nascimento" que certamente 

gostaria de uma m5o-de-obra mais dependente, proletarizada a 

seu servi9o, de um trabalhador mais separado da natureza, sem 

outra alternativa de reprodu9各o que o trabalho continuo a 

baixo custo. 

A cr6nica de Cruz Alta indica ainda os diferentes 

colonizadores e suas rela9うes possiveis. 

Vidal do Pillar chegou a Cruz Alta com 100 escravos 

e mais, aptos para todo o servi9o e foi, pelo menos at6 1831, 

a maior autoridade, sen喜o legal, legitima. Consta que era 

procurado pelas pessoas para dirimir todo o tipo de quest五o. 

Outra categoria de colonizadores do grande 

municipio serrano foram os aventureiros paulistas que, vindos 

do norte, tamb6m irradiaram-se pelos quarteir5es da delegacia 

do juizado de Paz de Cruz Alta. Depois de terem se apossado 

do Planalto de Guarapava, no Paran, fundando Palmas e 

Curitibanos na regiao dos campos de Santa Catarina, atingiram 

a a rea de Nonoai, Passo Fundo, Palmeira das Missうes e Cruz 

Alta. Trata-se da apropria9五o da gadaria remanescente da 

cria頭o jesuitica e da defesa do territ6rio das Miss6es 

depois de 1801. Em 1816, o Alferes Athanagildo Martins 

realizou a explora9五o dos caminhos das Missうes Portuguesas, 

registrada por documentos de seu pr6prio punho. 

A explora9るo da erva mate atraiu os mercadores 

vindos em caravanas de carretas da sede municipal primeira, 

Cruz Alta. A partir dessa primeira atividade revelou-se a 

mancha de campos naturais, no planalto Palmeirense. Ai se 

implantou a cria9ao, a exemplo de Piratini, Pinheiro Machado, 

Bom Jesus, Vacaria, Lagoa Vermelha, Soledade. Os n6cleos 

urbanos da regi o dos campos, sede e antigos distritos, entre 

eles Nonoai e Campo Novo, s五o dessa fase. 

Essa pecuEria caracterizava-se pela extensividade ・  

pastagens de segunda categoria, baixo rendimento por unidade 

de ' rea. N置o havia outra atividade comercial ou manufatureira 
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na 瓦  rea. Esses proprietArios ocuparam-se tamb6m da atividade 

militar de defesa. 

Lan9ara-se a base da ocupa95o daqueles campos, 

desde a expedi9ao para a conquista de Guarapuava, em 1810, 

com a submiss五o de um grupo Kaingang, tamb6m tradicional 

advers瓦rio de missioneiros e Guaranis, aliados aos paulistas, 

como jE vimos ulteriormente. Tratava-se da t6cnica colonial 

de alimentar e explorar suas lutas internas. 

Os Kaingang entraram em alian9a com os paulistas e 

rein6is na esteira de suas guerras intertribais que 

desembocaram no dilema guerra ou paz com os brancos: 

Os enfrentamentos passaram a' ser 
entre os pr6prios f ndios, como o demonstraram 
o assassinato de Jacinto Doiangre e sua 
mulher em l822, a dest rui9ま  o de Atalaia 
atribuida aos "Dormns" em l825'onde morreram 
28 "votor6es '’ノ , a vingan9a dos "Votor6es ’『  
contra os "Dorins"ern l827, as persegui96es 
pelos aldeados aos indfgenas atacantes de 
fazendas etc. No entanto,relatos como o do 
cacique Arakch6, registrado por Telemaco 
Borba, evidenciam que os conflitos entre os 
Ka i ngang 戸  passavam a girar, em grande 
parte, Pelo menos, em torno da crucial 
col oca9 ao; fazer ou nao as pazes com os 
portugueses't (D'ANGELIS, 1984, p. 9). 

Os militares foram preferidos na confirma9ao de 

suas peti96es de terras, deferidas pelos Comandantes das 

Miss5es e depois confirmadas em concessao de sesmarias ou 

propriedade, em Soledade e 

ocorria desde o s6culo XVIII. 

Palmeira, no Alto Uruguai, como 

VELLOSO da SILVEIRA ( 1979) refere-se a imigrantes 

que retornaram a Sao Paulo, em 1835, de Cruz Alta, Passo 

Fundo e Palmeira das Miss6es. Deduzimos que permaneceram na 

regi各o serrana os originarios da fronteira agricola do 

pr6prio Rio Grande, que partilhavam da nova situa93o, pelo 

menos ao ponto de nao abandonarem seus estabelecimentos. 

A primeira hist6ria escrita de Palmeira das Miss6es 

data de 1872 mas, como refere PEREIRA SOARES ( 1974, p.113), 
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cont6m depoimentos de "pessoas de mais de 80 anos que ai 

viviam desde 1824". Segundo tais relatos, desde antes dessa 

data havia residentes no lugar aumentando o n丘mero de 

habitantes de campos e matos. 

"He assim (...) desde o ano de 1824 j亘  
existia nesta freguesia grande ndmero de 
habitantes que deixarao Cruz Alta pela 
abund言ncia de erva-mate a cujo fabrico se 
dedicavam em comitivas e armados para se 
defenderem dos indfgenas. Trabalhando de m言o 
6omum, dentro dos matos(...) sendo que nesse 
tempo pHmitivo chegaram muitos comerciantes 
com suas carretas de neg6cio para permutarem 
por erva e para maior abrigo das esta96es 
faziam suas casas de capim,,.escolhido este 
solo por ser o mais alto e descoberta ao 
1 onge qualquer invas言o do gentio・（・・・） Desse 
local era possfvel atingir v血ブos ervais:2 
km a suleste ~ ervais das cabeceiras do 
arroio Macacos; a partir daf para o norte; 
ervais da Vilinha (Potreiro bonitoJ as 
margens do Lajbado~ Grande, afluente ocidental 
do Ho da Vrzea;ao norte,as margens do rio 
Fort ai e za, os ervais do rinc動  de S三o jogo;a 
oeste, no vale do Guarita,a partir do curso 
m6dio do rio,o maci9o do Erval Seco,duran te 

禦鷲票canos erval pdblュco(LEME ・ apud PEREIRA 
SOARES". 

Essa migra9ao de Cruz Alta foi simultanea aos 

movimentos de popula9ao de 1820 provocadas pela primeira 

guerra de independ6ncia oriental e pela segunda, a Guerra dos 

P5trias (1825 a 28). 

LINHARES (1969, p. 113) ressalta que o com6rcio de 

erva-mate, depois de 1820, foi fator de abertura de estradas 

entre as zonas produtoras, margens dos rios Ijul, Nhucor' e 

Alto Uruguai, ao norte do vale do Jacul, planalto de Cima da 

Serra, na expansao para o oeste. De Passo Fundo 6 que eram 

despachados carregamentos do produto para Vacaria. O mate das 

miss6es se consumia na fronteira, se bem que seu transporte 

tamb6m fosse feito por Rio Pardo em carretas puxadas por 

quatro a cinco juntas de bois. Dali por via fluvial pelo 

Jacui, esse mate seguia para Porto Alegre. 

O PEREIRA SOARES,' Qワ4, p. 117 
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Alguns homens de Sるo Paulo que traziam cabedais 

para a compra de muares, estabeleceram-se na regi o, depois 

de 1828: o tenente-coronel Joaquim Thomas da Silva Prado, 

membro de importante genealogia paulista com familia e mais 

de 100 escravos ocupou todos os campos da Serra de Ijui do 

arroio Divisa at6 o da Palmeira, ultrapassou-o at6 o da 

Corticeira entrando em quest5o com Manoel Jos6 da Encarna9 o 

no f6ro de Rio Pardo; o major Antonio de Novaes Coutinho, 

portugu6s, parente de Silva Prado, obteve do comando Geral 

das Miss6es, mais de 100 l6guas no rincao da Guarita, O 

tenente coronel Joaquim Jos6 de Oliveira obteve mais de duas 

l6guas no rincao da Guarita, subordinando i ndios Coroados. 

Francisco Lemes de Oliveira, cunhado de Novaes, recebeu 

sesmaria de campos e matos. Joao de Souz& Bueno, apoiado 

pelos dois, tamb6m estabeleceu-se nas imedia96es. O major 

Feliciano Rodrigues da Silva, parente do Bar5o de Antonina, 

veio de Ca9apava e estabeleceu-se 

Luiz da Silva, irmao dos Bar6es de 

Irm五os, Antonio Dem6trio Machado, 

nas imedia96es; Alexandre 

Ibicui e Antonina em Dois 

no Rinc5o de Sao Jacob, 

Maximo Vieira Gon9alves em Ramada e Guarita; Antonio Ribeiro 

Martins em Ramada. Vitor Antonio Moreira com estancia no 

Erval Seco e Jos6 Antonio da Cruz ao fundo do Rincao da 

Guarita, entrando mais tarde em quest5o com ervateiros que se 

aproximavam dos fundos do Campo Novo onde tinha terras 

benfeitorizadas (SILVEIRA,1979, p. 328). 

Por volta de 1832 uma grande multidao de homens 

pobres, procedente da fronteira sul e de outros pontos, 

atraIdos pela abundancia e superioridade da erva-mate, para 

ai concorreu, procurando arranchar-se dentro dos matos 

baldios, ou comprando fra96es de campo para cria9うes em 

pequena escala, ou ainda arranchando- se como agregados dos 

grandes proprietarios rurais. Tamb6m estabeleceram-se nessa 

data: Dom Marcos Ochoa, espanhol, Henrique Flannes, franc6s, 

Jo喜o de Souza Bicca e Nicolau Cazuni, dando vida a atividade 

comercial e industrial na Vilinha da Palmeira, desde 1832. 

Montaram-se can jas, engenhos e monjolos para a 

prepara9ao da erva-mate. Os pre9os obtidos animavam os 

~ 
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fabricantes a persistirem na produ9五o, nao obstante as 

grandes distancias dos mercados (SILVEIRA, p. 325/326). 

Portanto, encontraram-se militares, criadores mais 

freqiientemente de origem paulista que associavam essa 

atividade a invernada de mulas e a explora9乞o da erva-mate, 

em contraposi戸o a agricultores e pequenos criadores, tamb6m 

ervateiros. Uns e outros contavam com a m胤o-de-obra dos 

missioneiros, conhecedores da atividade de extra車o vegetal, 

especialmente. A habilidade de pastoreio era tamb6m uma 

qualidade de paulistas descidos, j que essa fora a principal 

atividade de Sao Paulo, pelo menos at6 1830 (BUARQUE DE 

HOLANDA, 1972, t. 2, v. 2, p. 431). 

Os historiadores registraram forte decr6scimo da 

popula9るo de campos e ervais entre 1835 e 45. Depois dessa 

data aludem n胤o s6 ao regresso dos emigrados, como a chegada 

de novos aventureiros vindos de S気o Paulo ou das terras 

abaixo, em busca de terra barata para fazendas e invernadas. 

Estabeleceram-se em Nonoal, regi五o desprovida de ervais mas 

fertilissima, Francisco Ferreira da Rocha Loires e seu irmao 

Joao Cypriano, filhos do Capit5o Rocha Loires. Cada um deles 

tinha o direito a certa por9五o de terras devolutas, bem como 

o poder de distribui9ao de outras aos cidad嵐os que quisessem 

domiciliar-se e cultiva-las no aldeamento formado. Francisco 

Loires, abriu as estradas que comunicaram Rio Grande do Sul, 

Paran瓦  e S気o Paulo, tornando-se mais tarde diretor geral dos 

indios da Provincia do Parana, com honras de brigadeiro. Joao 

Loires mais tarde major, transp6s o Goioen e, auxiliado pelo 

cacique 	Victorino 	Condd, 	subordinou i ndios 	Coroados, 

tornando-se diretor do aldeamento indigena de Nonoai. Dois 

anos depois entrou em litigio coin o tenente coronel Jos6 

Joaquim de Oliveira, agora comendador, diretor do aldeamento 

da Guarita, seu genro, o juiz de direito Jos6 Gaspar dos 

Santos Lima, cujo irm5o, Clementino dos Santos Pacheco, 

apossara-se de grande extens喜o de terra do patrim6nio dos 

indios, ou pelo menos consideradas tais (SILVEIRA, p. 341). 
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Segundo VELHINHO (apud PEREIRA SOARES)7 , em 

Palmeira das ト issるes viviam Coroados, Kaingangs e com eles, 

iguais na desgra9a, os Guaranis, j bem poucos, que baixaram 

do Paraguai ap6s o ciclo missioneiro. Foram os restos desses 

contingentes que os brancos, em sua penetra9五o a partir do 

leste, e mais tarde os paulistanos, vindos do norte, 

encontraram naquele municipio. 

・ O cacique Vitorino Cond5, tornara-se "bugreiro 

oficial", a soldo da Provincia do Rio Grande do Sul, at6 

1856. 0 governo procurava reunir em Nonoai a popula頭o 

indigena Kaingang da Provincia, transferindo compulsoriamente 

os grupos localizados em outros pontos do territ6rio. 

, Os grupos liderados pelo cacique Doble aldearam-se 

no Pontao (Rio das Antas); o cacique Braga e os seus aldeados 

no Campo do MeIb. Uma pequena dissid6ncia desse grupo, sob 

dire9ao do cacique Nicu6 (Joao Grande) permaneceu na mata, 

hostil aos invasores de seu territ6rio. 

Os caciques Cond5, Nicafim e Manuel Coqu6ia foram a 

Porto Alegre com o jesuita Padre Par6s, para solicitarem 

ajuda material, dirigindoーse ao presidente da Provincia: 

reconhecendo as vantagens de estar 
debaixo de um 一βoverno tao patqr照i como o 些  
S.K. ImpeHai, procuraremos dedicar-nos ao 
trabalho, obedecer aos nossos Diretores e 
atrair aos nossos irm.os a mesma sujei戸o e 

obediEncia . ム8 ・ ” (CONDA, NICAFIM e COQUIA,-Q 
apud D'ANGELISY'. 

As primeiras levas de colonos estrangeiros ocupavam 

o Vale do Rio dos Sinos desde 1824. Por volta dos anos 40, 

inumeras estradas j rasgavam o norte e nordeste do Rio 

Grande do Sul, apoiando a ocupa95o agro-pastoril e 

constrangendo o indigena. Decidida a coloniza頭o com 

imigrantes europeus, o objetivo n乱o era transformar o 

Kaingang em pequeno agricultor ou criador, mas retir瓦-lo, 

agrup -lo e faz6-lo pe各o. 

7 lb Id p. 79/80 
8 D'ANGELIS, ob. cit. 1984, P. 15 
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・ O 	governo 	do Rio 	Grande 	do 	Sul destinou 

originalmente um territ6rio vasto para o aldeamento Kaingang: 

entre os rios Passo Fundo, da Varzea e Uruguai em Nonoai. Mas 

logo surgiram fazendeiros dispostos a invadi-lo e negocia-lo. 

Os conflitos estenderam-se at6 os campos de Erexim, dada a 

valoriza9ao das terras por volta de 1850, e geraram migra96es 

importantes para a banda norte do Rio Uruguai. 

Narrativas de cronistas locais sobre ataques dos 

Coroados, Kaingang em 1851, referem a ocorr6ncia de, pelo 

menos, cinco casos semelhantes ao massacre da familia 

Pimentel chefiado por Nicu6 ou Joao Grande, em Vacaria, 

quando roubaram ferramentas e mo9as: 

''o que たzeram influenciados pol・ um negro 
fugidio de S.o Francisco de Paula..,o 
dinheiro de ouro ficou todo porque n言o 
reconheciam nele nenhuma utjli dade e Porque o 
negro conservando-se de vigia de uma 
troncjueira, nao Penetrou no recinto" 
、 uU1L)XLj1N apua bLじ八葛民 J ー，  

"O cacique Antonio e mais dois outros, e sua China" 

avistaram-se com o presidente da provincia em mar9o de 1854. 

Dois assuntos foram tratados: 

o fato do" Diretor Jos6 Joaquim de 
01iyeil・a insistir com eles Paz・a gue V言o Para 
o aIdeamento de Nonoai, e que n言o querem, 
porque dizem que est産o arranchados,plantam e 
fazem erva; e que com o produto dela se 
mant6m (. . .) queixaram-se do Clementino 
Pacheco que dizem eles ter tomado um peda9o 
de campo, e Antonio Joaquim outro peda9o 
correndo eles para fora" (ANDRADE NEVES apud 
ROCHA D'ANGELIS). 

Os i ndios atacaram a fazenda de Pacheco. Este 

queixou-se ao Diretor do Aldeamento que encaminhou-a ao 

diretor geral dos i ndios insinuando que algu6m interessado em 

comprA-los dos i ndios estava instigando as partes, no caso o 

fazendeiro e o cacique Nicafim. A partir dai desencadeou-se 

uma sucess喜o de conflitos que terminaram com a mudan9a de 

posi9ao de Victorino Conda. Ele retirou-se para o ParanE 

9 BECKER, oh. cit. p., 313 
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seguido por muitos Kaingang para o aldeamento de Palmas, sob 

a dire9ao de Rocha Loires. Esse fato originou a ruptura entre 

os diretores do aldeamento de Nonoaf (Joaquim Silveira) e 

Palmas. O desfecho "branco"do epis6dio foi a demissao de 

Rocha Loires em Porto Alegre. 

' Nicafim, 	Manoel 	Grande e 	Joるo 	Grande, que 
provavelmente decidiram manter-se insubmissos, nるo puderam 
instalar-se nos aldeamentos oficiais, dentro da regi議o 
dominio de Vitorino Cond瓦 . Localizaram-se entao nas matas da 
regi o que permaneciam inexploradas, no Irani. 

Temos indicios, portanto, de mesti9agem e 

dispers3es na floresta que constituem uma fronteira imprecisa 

entre indigenas "tapuias" irredutiveis e caboclos 
itinerantes. 

A descoberta de Campo Novo ocorreu em 1834, no 

mesmo ano em que Cruz Alta foi elevada a categoria de vila 

por ato da presid6ncia da provincia conforme artigo 3 do 

C6digo do Processo Criminal. Deu-se a partir dos 

estabelecimentos realizados entre 1824 e 1828, entre os quais 

o de Jos6 Antonio da Cruz no rincao da Guarita, pr6ximo do 
rio Turvo (BINDE, p. 40). 

Durante a safra de erva-mate, de meados de mar9o 

at6 meados de agosto, os ervateiros aproximaram-se de Campo 

Novo, sendo massacrados pelos Kaingang. Mas os aventureiros 

nao se intimidaram. Joao Vicente de Souza, um dos lideres da 

primeira incursao, seus parentes, mais Ant6nio de Souza 
Bueno, seu irm谷o, Pedro Antunes Quevedo, Manuel Flor6ncio de 

Moura e outros, abriram uma estrada para carretas. Os ervais 

foram franqueados ao publico, explorados em grande escala por 

muitos ervateiros, alguns procedentes de longinquos lugares. 

Feitos os ranchos ou abarracamentos, os ervateiros iam 

entrando pelo mato e passavam a podar as erveiras. Os galhos 

com as folhas eram picados, formando-se feixos atados com 

cip6s. Antes disso a erva era sapecada e depois, de carreta, 

levada para o carijo. O transporte era tamb6m o lombo dos 

burros. Levantados os feixes, os erveiros abandonavam os 
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arranchamentos. S6 retornavam quatro anos depois, A 6 poca da 

nova s fra. Refaziam alguns ranchos ou construiam novos. 

Os ervais existentes, "de dominio p丘blico e 
explorados em comum", estavam encravados nas densas matas que 

cercavam o campestre. Ali invernavam os animais dos 

trabalhadores ou at6, em maior escala, alguns rebanhos ovinos 

e cavalares. ''Muitos propiゴet百rios de animais assim 
utnizavam o campo, sem qualquer reclam.a まo entre si e dos 

erva fieiros ou negocjantes que ali apareciam s6 para trocarem 

g6neros alirnentfc加s por el・va-mate, mesmo apenas sapecada e 
enfeixada" (BINDE, 1986, p. 41). 

O povoamento de Campo Novo propriamente dito, 

come9ou em 1845 com base nos arranchamentos de ervateiros. 

At6 entミo os ervateiros e trabalhadores se limitavam a 

extrair a erva, retornando aos locais de origem, onde 

dispunham de engenhos pr6prios para a moagem. Mas o afluxo de 

ervateiros foraneos, verdadeira invas喜o, "oriunda de todos os 

lados, de recantos paraguaios e argentinos" (LINHARES, 1969, 

p. 114) e negociantes levaram os pioneiros a residirem no 

local, para cuidarem da parte do erval "de que j' se 

consideravam legftimos donos sem qualquer oposi9ao ou dd吐da, 

Joao Vicente de Souza, Joao Antonio de Souza Bueno,Pedro 

Antunes de Quevedo,Manoel Flor6nc加  de Moura,Antonio Correa 
e たlhos, Ancelino e Jeremias Correa, Bento Soares de 

Queir6s" (BINDE, 1986, p.53). 

Jo各o Ant6nio da Cruz, antes sesmeiro em Guarita, 

transferiu-se para Campo Novo em 1843. Na nova moradia passou 

a negociar e trabalhar com erva, montando um grande engenho. 

Passou a adquirir mais glebas em diversas partes da regi五o. 

A estrada de carretas aberta entre 1834/35 saia da 

Guarita rumo ao rinc五o de S喜o Jacob, tomava o noroeste 

atingindo Campo Novo. A C mara Municipal de Cruz Alta mandou 

alargar a estrada entre 1845 e 50, por influencia de Ant6nio 

Dem6trio Machado, politico e fazendeiro, amigo do coronel 

Diniz Dias, depdis Bar各o de Sao Jacob, chefe politico liberal 

destacado em Cruz Alta. 

11，' 
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A Camara mandara um relat6rio ao presidente da 
Provincia analisando a situa19ao das estradas. Ent気o realizou- 
se a explora9ao da mataria com abertura de varias picadas, 

uma delas ligando Campo Novo a Santo Angelo pelas zonas do 

campestre. Assim, por volta dos anos 50, as comunas 

alicer9avam sua economia no trip6 erva-mate, mulas, gado 

vacum. Mas o principal item da arrecada9ao era o imposto 

sobre a exporta9胤o da erva-mate. Em 1853, no distrito de 

Campo Novo havia 16 engenhos de erva, produzindo 100.000 

arrobas e a popula頭o era de 3.000 almas (BIND豆, 1986, p. 
75). 

Soledade pertenceu ao municipio de Rio Pardo, at6 

1833. Sua popula9ao articulara-se para erigir a capela, 

denominada Nossa Senhora da Soledade, sob a lideran9a de 

L6cio Ferreira de Andrade, em 1832. Ele recebera campos em 

Alegrete, de Dom Diogo de Souza mas alienara-os em 1822. 

Segundo FRANCO (1975, p.30), as terras da capela 

foram compradas por donativos do povo. A quantia recolhida 

foi insuficiente para cobrir o pre9o e L丘cio Ferreira de 

Andrade comprometeu-se com a proprietaria, Francisca Maria da 

Silva ・  a pagar-lhe o saldo de 181 mil r6i em 3 meses. 

O presidente Jos6 Clemente tariani o Conselho 
L工vo aa -'rovincia, resolveram, desmembrar o 

municipio de Rio Pardo. Criaram-se os municipios de Sao Bon a 
e Cruz Alta, em cujos limites incluia-se a regiao de Cima da 

Serra de Botucarai. Mas Rio Pardo tamb6r incluiu-o como seu 

distrito e L6cio Ferreira de Andrade pass6u a assinar-se como 

juiz de paz. 

O juiz de paz da Freguesia de Cruz Alta se dirigiu 
さ  C mara de Rio Pardo, em 14 de novembro de 1833, queixando- 

se de que nるo pudera realizar elei96es para a C mara 

Municipal em 27 de outubro, porque o "Inspetor" do Distrito 

de Botucarai nao lhe remetera as c6dulas. Ele avisava que 

comunicaria o fato ao seu juiz de paz, ali s tamb6m juiz de 

Rio Pardo". Para FRANCO (1975, p.31), tal oficio demonstra a 

irregularidade praticada por L6cio Ferreira ao assinar-se 

Administrativo da 
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juiz de paz quando poderia, no maximo, considerar-se 

"inspetor"ou "delegado" do juizado de 

resist6ncia popular a separa9各o de Rio 

assinado de protesto foi encaminhado 

Rio Pardo. Houve 

Pardo. Um abaixoー・  
a presid6ncia, da 

Prov工ncia atrav6s da Camara Municipal. Jos6 Clemente Mariani 

repreendeu a atitude da popula9ao liderada por L6cio F. de 

Andrade. Essa se constituia de pequenos posseiros como se 

depreende do seguinte documento: 

''Tenho a honra de levar ao conhecimento 
de V.Exa, que, tendo-me esfor9ado o quanto 
est' a meu alcance para o aumento da 
agricultura neste Distrito que at6 o 
presente, por esta falta, tem sido miser百vel. 
Exmo Sr., parte destes moradores me 
representam n言o poderem aumentar as suas 
agriculturas por falta de terras,porquan to 
os sesmeiros, e ainda os que n言o tem 
sesmarブ  a,defendem a entrada destes na Serra 
Geral, em toda a extens.o que comportam com 
0s seus campos; chamam seus aqueles matos da 
Serra GeraI que verdadeiramente sao 

Procedimento este de grande prejufzo a 
este Distri to, e a meu ver at6 crjminoso;e 
para 12ばnha inte万g6ncia recorro a V. Exa,por 
ser de tantti utilidade a cultiva9ao da Serra 
e fabHco da Erva-Mate, ramo de tanta 
Utnidade, Por esta fol・ma Pr吐bi do Pol・ estes 
propiプ  et百rios de campos que n言o cultivam nem 
deixam cultivar, e n言o poderem os lavradores 
fo rmar Posses, de que esPe ro v.E×a. se sirva 
determinar-me a respeito" (FERREIRA DE 
Aiiireuii aPua じU b '1A I'hA1NじU)一 v 

Pensamos que a tais fatos deve-se acrescentar: a 

divis三o da Camara Municipal de Cruz Alta entre o monarquismo 

de Vidal do Pillar, fazendeiro abastado, fundador do 

municipio e os republicanos farroupilhas, bem como ら  presen9a 

em Rio Pardo, Cachoeira e Taquari, localidades a9orianas, de 

constitucionalistas e republicanas. Tal postura 6 tamb6m 

contemporanea ら  defesa dos pequenos posseiros expressa pela 

emenda de Paula Souza e Vergueiro propondo limites ao 

reconhecimento pretendido para imensas posses. 

os seus camPos; 
Serra Geral 
real engos. 

10 FRANCO, S6rgio da Costa. Soledade na 1-!ist6Ha. Porto Megre, 
Prefeitu"' de Soledade, 1975, 168 p., p. 34 
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Vidal do Pilar fora eleito comandante do corpo de 

cavalaria sediado em Cruz Alta. Vereador mais votado na 

primeira elei9ao, foi tamb6m o primeiro presidente da Camara 
Municipal de Cruz Alta em 1834. 

A Revolu9ao Farroupliha atingiu Cruz Alta em 1837. 
A Camara Municipal, presidida por outro vereador, aderiu ao 

novo regime. Pilar emigrou, seus bens foram confiscados e s6 

restituIdos quando ". . . ele e seu genro, o Tenente Coronel, 

Antonio de Mello e Albuquerque,por duas vezes efetuaram 
completa rea戸o, sendo a d ltima deたnit加a at6 a padiたCa頭o 
dessa guerra civil" (VELLOSO DA SILVEIRA, 1979, p. 276). 

Mello e Albuquerque recrutara p6r persuasao o 
tenente Mello Bravo, propriet言rio da fazenda "Borboletas", no 

Campo Comprido. Os 100 volunt5rios seus seguidores seriam 

missjoriejros em sua maior parte, que aderiram ao legalismo 

por ter o sesmeiro permitido continuarem ali residindo, isto 

6, em suas terras ancestrais, n5o obstante serem 

inapropriEveis desde a legisla95o 1758. Assim a oposi9喜o dos 
posseiros, liberais radicais contra o conservador Vidal do 
Pillar seria neutralizada. 

Ressaltamos, da hist6ria de L6cio Ferreira de 

Andrade, brevemente indicada: a simultaneidade de sua 

transfer6ncia da conflituada regi o da campanha para a serra, 

no periodo em que se verificava a desvaloriza9ao do gado; sua 

articula9Ao com a popula9ao mais pobre, identificada ao 

Municipio e a Camara Municipal de Rio Pardo. 

A resist6ncia dos moradores foi desmontada pelo 

presidente da Provincia que aprovou a transfer6ncia de 

Soledade para o municipio de Cruz Alta, mas os matos 

persistiram em poder da comunidade, nao obstante a for9a 

politica dos fazendeiros e legalistas na Camara Municipal de 
Cruz Alta. 

O relat6rio do engenheiro Miranda ao presidente da 

Provincia em 1842 desaconselhava a explora9五o pdblica dos 

ノ  
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ervais e recomendava sua substitui9胤o pela propriedade 
individual. 

O padre Jo5o Pedro Gay, vigErio de S五o Borja 

preocupado com a zona fronteira a Argentina, no Alto Uruguai, 

a noroeste, escreveu ao governo imperial, em 1850, para 

defender a explora9ミo da regi5o CO!fl a fixa9気o do "sertanejo". 

Dai a troca de correspond6ncia entre o presidente da 
Provincia e 

Luiz Os6rio. 
o Comandante da Fronteira de Miss6es, coronel 

Em 1856 surgiu a id6ia da funda9ao de col6nias 

militares, nas regi6es fronteiri9as pendentes. Os6rio mandara 

explorar os passos do rio Uruguai. O ministro dos Neg6cios 

Estrangeiros, Silva Paranhos, referindo-se a oficios de 
Os6rio, 

guas S6. 

Camara, 

menciona o projeto de uma col6nia 

O vice presidente da Provincia, 

em resposta ao vigErio Pedro Gay 

militar no Piperi- 

Patricio Correa da 

e a Camara de Cruz 

Alta, colocou a disposi9ao de Os6rio agrimensor e bugres 

mansos de Nonoai (BIND豆, 1986, p. 68). Abriu-se em 1857 a 

picada entre Campo Novo e a projetada col6nia militar do Alto 

Uruguai, descobrindo-se o erval de Nhucora ou Inhacor6. 

O decreto no 318 de 30 de janeiro de 1854, na parte 

final do seu artigo primeiro dizia: as terras situadas nos 

limites do Imp6rio com paises estrangeiros em uma zona de 10 

l6guas poderao ser concedidas gratuitamente. 

Campo Novo situava-se no limite de 10 l6guas, 

confrontando com a Federa9航o Argentina. A partir dessa 6 poca, 

com base no artigo 601 da Lei de Terras, moradores da regi o 
iniciaram a medi9胤o de suas posses, alguns passaram a 

adquirir outras a reas ou a medi-las e incorpor瓦-las. Ainda 
segundo Bind6, a lei garantia a legaliza95o das terras dos 

pioneiros e estimulava a imigra9ao. Todos dedicavam-se a 

extra9ao da erva-mate e pequeno com6rcio. 

Jos6 Antonio da Cruz, propriet瓦rio de grande 
engenho de mate, adquirira v瓦rias posses, recorreu a justi9a 

para legaliza-las e tamb6m para solicitar manuten9ao de posse 
face 色  aproxima9各o de ervateiros do fundo do Campo Novo, j5 

em 1853. Ele se proclamava possuidor de todas as terras do 
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local denominado campestre, alegando possuir as terras hA 

vinte anos. 

O decreto 318, anteriormente mencionado, provocara 

um grande afluxo de gente ao local. A maior parte dos 

moradores de Campo Novo eram pobres, vivendo da explora頭o 
dos ervais p丘blicos ou do trabalho de peflo, ou de agregado ou 

ainda fazendo erva para os donos de engenho (BIND面, 1986, p. 

71). Com as medi96es solicitadas pelos mais ricos, os 

pequenos posseiros foram vendendo seus direitos ou 

transferindo-os quase de gra9a. Premidos por circunstancias 

adversas, abandonavam as terras facilitando a ・  tomada delas 

por grandes proprietErios ou intrusos. 

Segundo noticias da Camara Municipal de Cruz Alta 

houve alvoro9o no povoado entre os muitos posseiros, 

prejudicados pela a9航o de Jos6 Ant6nio da Cruz. Os moradores 

afirmaram que ele s6 fora residir no Campestre em 1843, 

quando rec6m iniciara a ocupa95o de uma parte das terras que 

adquirira sem medi9乞o; comprara a reas inexistentes, de 

pessoas que apenas se diziam possuidoras de tais glebas, mas 

que nao tinham qualquer documento sobre elas, nem direito de 

posse. Afirmavam que nao se encontravam ao amparo da lei de 

601, nem do regulamento de 1854. Jos6 Ant6nio da Cruz venceu 

a a9Ao. O beneficiado, entretanto, n喜o suportou a press胤o de 
toda a popula9五o campo-novense que dirigiu memoriais ao 

presidente da Provincia, atrav6s da Camara Municipal de Cruz 
Alta, em 1853 e 1856 (BIND面, 1986, p.73). 

A 	C mara de Cruz 	Alta organizara 	em 1855, 

possivelmente sob a presid6ncia de Hemet6rio V. da Silveira, 

como juiz letrado, de fora, nomeado pelo imperador, um C6digo 

de Posturas Municipais, O espirito que presidiu a organiza頭o 

de tal C6digo reitera o que j6 observamos relativamente ら  
associa9各o entre conserva9ao das matas e apropria9ao privada 

pelo mesmo autor, anteriormente. A prop6sito da conserva9ao 

dos ervais disse ele: 

''Que o comunismo nos ervais pdblicos 
depauperava-os consideravelmente e chegaiブa a 
extjngUi一los, tjvemos ocasi言o de reconhec6ー  
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lo, durante 5 anos no exercicio do cargo de 
Presidente da C瓦mara de Cruz Alta,quando 
esta, Palmeira, Santo Angelo e at6 S.o 
Hart inho 加rmavain um s6 municfp加．  

Tendo de organizar o c6digo de posturas, 
estabelecemos penas muito severas para a 
colheita e prepara9言o espont言nea e at6 sobre 
a falsifica9ao da erva mate. 

Pouco adiantamos com isso, p吐s mudando 
de domicfHo continuou o comunismo e ent.o ja 
n産o se guardava o interstfcio de quatro anos 
de uma colheita a outra . . 	.''(SILVEIRA, 
1979, p. 141). 

Numa das reuni6es presididas pelo Dr. Ant6nio Gomes 

Pinheiro Machado, chefe liberal, que fora na justi9a advogado 

da popula9喜o, resolveu a Camara considerar Campo Novo um 

im6vel de uso comum que como tal deveria ser mantido' por 
fiscal a ser nomeado. 

''O povo que ai se aglomerou, ri動  
obedecendo aos preceitos da municipalidade e 
lic6es dos expedientes, destruiu os ervais 
com suas colheitas repetidas e prematuras 
(SILVEIRA, 1979, p. 328) 

A Camara Municipal, informada do que se passara, 

decretou na forma de seu C6digo de Posturas a interdi9胤o 
desses ervais por mais de quatro anos. 

Os moradores que possuiam terras fora do reduto 

disputado por Jogo Ant6nio da Cruz, passaram a se dizer 

prejudicados pela interdi9ao. 

Um memorial sem data, mas constante dos registros 

sobre o caso em 12 de setembro de 1856, firmado por 

moradores, receosos de perder os direitos de explora9胤o dos 
ervais tidos como p6blicos, encaminhava a reclama9ao contra o 

interdito, denunciando que "exceto Jo議o Ant6nio da Cruz todos 
os demais moradores sempre respeitaram os ervais p丘blicos e 
solicitam que se considere no ato, apenas o erval em quest胤o, 
excluindo-se os demais de interdi9各o (APONTAMENTOS n. 12. CM 
DE CRUZ ALTA apud BINDE)11 . 

10 LINDE,ob, cit,,p. 74 
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Segundo den6ncia do relat6rio encaminhado a 

Assembl6ia Legislativa Provincial, Jo5o Ant6nio da Cruz 

tentara vedar a servidao dos campos aos demais habitantes de 

Campo Novo: 

prevalecendo-se do cargo de 
subdelegado de Pollcia, fez prender oも  
miser亘veis que ali iam trabalhar,servindoー  
lhe de cdmplice um seu cunhado Vicente Jos6 
dos Santos, inspetor de quarteirao. Segundo 
os moradores, nao se podia considerar v言lidas 
as certid5es apresentad.4s por Joao Ant6nio 
Cruz porque os vendedores vendiam o que n窟o 
era seu" (BIND豆 , 1986, p. 74). 

Consta ainda, que a Camara remetera um relat6rio ao 

juiz de direito em 1853 mas a secretaria da Camara n5o 

recebera de volta qualquer instru9ao na 6 poca. 

Encontra-se registro de queixas contra a Camara 
4unicipal por ter ela determinado ao fiscal em portaria de 

16/03/57, que nao consentisse na retirada de ervas. 

O principal item da arrecada9ao municipal era o 

imposto sobre a exporta95o da erva mate, que passava pelo 

rigoroso crivo das barreiras alfandegarias, quando acaso nao 

se evadia pelos descaminhos do contrabando (ROCHA, apud 

BェND豆） 12. 

Os ervais eram castigados pelos cortes desordenados 

e extemporaneos, em desarmonia com os regulamentos. A Camara 
destacava grupos de tr6s fiscais, bem gratificados, a fim de 

reprimir abusos na dire9ミo de Entre-Ijuis, Campo Novo e 

Palmeira. Os ervateiros pobres, acostumados a cortar erva em 

qualquer 6 poca, abandonaram Campo Novo. Debandaram em busca 

de outros ervais, reduzindo-se a popula9言o a menos da metade 
(BIND豆, 1986, p. 62). 

Pedro Paggi, italiano que se estabelecera em Campo 

Novo, retirou-se para Corrientes, por uma picada aberta por 

Jesuino Jos6 Ribeiro e pelo tenente Francisco Ant6nio 

Martins, mais tarde general.(Ambos seguiram para a campanha 

12 Ib.id., p 53/54 

It 
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do Paraguai com mais de 100 voluntErios. Jesuino morreu e 

Martins chegou ao posto de Cel por atos de bravura.) 

O ponto onde se estabeleceram ficou conhecido como 

porto Paggi. Mas essa povoa9ao, segundo Hemet6rio, pelo menos 

em 1909, estava quase extinta. Muita gente voltou, 

posteriormente, para os reabilitados ervais brasileiros. 

A eleva95o de Campo Novo a distrito ocorreu em 30 

de maio de 1857, pouco mais de dois meses depois da 

interdi9.o dos ervais. Tal condi9.o assegurava a presen9a de 

um juiz de paz local, escrivao, oficial de justi9a e 

subdelegado de policia. 

Os escrivうes de paz, indicados pelo juiz de paz e 

nomeados pelas camaras municipais, conforme jE referimos, 

serviam corno tabeli5es de notas e o oficial de justi9a era de 

nomea9ao e demissao dos juIzes perante quem servissem. Nenhum 
desses funcion瓦rios ganhava vencimentos do poder p丘blico, mas 

custas pagas pelas partes.Og subdelegados exerciam a policia 

com auxilio dos inspetores de quarteirio (FRANCO, 1975, p. 

38). 

O municipio de Palmeira das Miss6es foi criado em 6 

de maio de 1876. Em 6 de junho foi reaberta a questao do 

erval do distrito de Campo Novo. Um memorial dirigido ao 

presidente da C mara Municipal de Palmeira denunciava que a 

medi9ao realizada sofrera a contesta9ao dos interessados e 

desconhecera o carater de terras p丘blicas municipais (SOARES, 

1974, p. 157/58) e as a9Bes preoedentes, dividindo a 瓦  rea por 
meia d丘zia de interessados, com base no aviso de 1861 que 

mandava distribuir gratuitamente as terras de ervais. 

O C6digo de Posturas Municipais de Palmeira das 

Miss6es, instituido em 1875, inspirado no de Cruz Alta, nos 

anos 50, proibia: a constru9各o de rancherios de capim; cortar 

ou por qualquer forma destruir as A rvores de erva-mate (art. 

45); fazer ro9a contigua a ervais, isto 6 , a nao menos de 500 

metros ou em matos onde tenha erva e queimE-las sem ter feito 
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um aceiro de pelo menos sete metros (PEREIRA SOARES, 1974, p. 

345). 

Abrir-se-ia ainda outra questao que deu origem a 

uma crise politica municipal em torno dessas terras, 

destinadas pela Camara para o estabelecimento de uma 

institui9航o, um patronato agricola beneficiente. O coronel 

Evaristo do Amaral passou a contestar a posse das terras pela 

Camara e o poder de dar-lhe aquela destina95o, contra a 

oposi9喜o liberal. 

O coronel Evaristo Teixeira do Amaral tornara-se um 

esmerado exportador de erva. A indica9ao de Velloso da 

Silveira, de que o coronel entrara no empreendimento nos 

6ltimos anos precedentes a seu tr言gico fim, em 1892, nos leva 

a hip6tese de que ele s6 conseguiu legalizar terras de mato 

depois da desagrega9ao das formas de exist6ncia da terra 

p丘blica, associando na9るo e municipio (SILVEIRA, p. 142). 

Um argumento da luta contra a terra p丘blica era 

tamb6m o monop6lio, denunciado por Miranda em 1842: grandes 

empreiteiros com seus parceiros obtinham das camaras 

arrendamento dos ervais. Assim teriam feito fortuna familias 

como a de Ramao Luciano de Souza e o pr6prio Tom6s 

Laranjeira. Este, fugindo do conflito gerado pela apropria9ao 

privada dos ervais, partira para a fronteira com o Mato 

Grosso, invadido durante a Guerra do Paraguai. Al6m do mate 

ter alcan9ado pre9os remuneradores com a saida do Paraguai do 

mercado internacional, havia a preocupa9ao estrat6gica de 

guarnecer a fronteira. Laranjeira, fornecedor e participante 

da expedi9ao demarcadora de limites logo depois da guerra, 

recebeu o privil6gio da explora95o dos ervais ao sul do Mato- 

Grosso, transferindo para ali suas turmas de trabalhadores 

paraguaios (LINHARES, 1969, p.150), que antes atuavam em 

Campo Novo. 
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7.3 OCABOCLOEA 醐加  IMPERIAL 
	

、  
1 

Tendo em vista os relatos arrolado sobre as 

institui9さes, a economia e lutas dos caboclos ao norte do Rio 

Grande do Sul, organizamos a interpreta9五o que segue. 

-Existiu efetivamente um espa9o popular mon瓦rquico, 

constituido de dois setores: um dedicado ao homem pobre e 

outro destinado ao indigena, localizado nas honteiras e 

florestas. 
I 
~ 

O espa9o do pobre constituiu-se inicialmente pelos 

rossios e florestas reservadas administradas pelos municipios 

de Rio Pardo, depois pelos de S5o Borja, Cruz Alta, criados 

em 1834 e o de Palmeiras em 1876. Admitimos que isso foi 

fundamental para pobres, desprovidos de capital (g6neros e 

implementos minimos necessErios a uma expedi9ao ervateira) 

para formar parcerias; de qualquer rela9ao familiar com 

propriet百rio grande ou pequeno que lhe testemunhasse vinculo 

de trabalho. Na ordem imperial atingir o inicial de renda 

lOO$000 era a primeira porta de liberdade e de poder: ser 

persona grata numa localidade, ser pessoa de "bem viver", sem 

depender de provas do seu vinculo de trabalho com algu6m 13. 

O novo sistema eleitoral, que substituiu o 

aristocr瓦tico, virtualmente desestabilizou o poder municipal: 

alguns homens bons que conquistaram essa posi9胤o pela 

presta9喜o de servi9o colonial na base da piramide do poder 

patriarcal militar, montado desde os tenipos do Marqu6s de 

Lavradio, mas desprovidos de renda equivalente a 100$000 r6is 

13 Uma parceria de erva mate produzia uma renda individual de 36.000 r6is 
aos carijeiros. A m6dia por safra era 120 arrobas, comprada a 800 r6is 
pelos negociantes e propriet瓦rio.s de engenhos. Ver SILVEIRA, ob. cit, 
P i 140 e 141 
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seriam apeados, introduzindo-se outros, privilegiados pela 

Constituj9各o outorgada. De modo geral, entretanto, persistiu 

a capacidade de estancleiros militares e de proprietarios em 

geral de garantirem a suas parentelas o acesso aos rocios e 

pastos p丘blicos. Em contrapartida, a posse tornou-se legitima 

forma de apropria雄o desde l皿2→ liberando mais um espa9o 

popular. 

A transfer6ncia para a serra, regi喜o de menor 

capacidade econ6mica, onde localizava-se a floresta, alem da 

fome de terras deu-se tamb6m pela fuga da guerra, da crive e 

pelo exilio. Nao temos informa9るo sobre as raz6es que 

motivaram a transfer6ncia de Vidal do Pillar para Cruz Alta, 

mas ela se deu em 1820, ano em que a fionteira estava 

convulsionada e a pecu瓦ria em crise. Vimos que localidades 

como Taquari, Cachoeira e Rio Pardb, onde era forte a 

presen9a de descendentes de a9orianos, produziram protestos 

politicos de car瓦ter republicano e coistitucionalista em 

plena fase de predominio do auto'itarismno de Dom Pedro, o que 

pode, al6m da busca de terras, explicar sua presen9a entre os 

habitantes pobres e escondidos referidos pelas cr6nicas de 

Cruz Alta, Palmeira, Campo Novo e Soledade. Vimos que a 

regiao do Mato Castelhano, proximidades de Corrientes, 

Missiones, rio Pelotas, onde se dava o transito de exilados e 

a interna9.o dos restos de contingentes de Artigas, eram 

aquelas apontadas pela documenta9五o onde os arnieiros faziam 

com6rcio e contrabando, registrando-se o ataque de indigenas 

e de dissidentes da ordem genericamente denominados bandidos. 

Nos campos e matas da serra localizava-se o espa9o onde as 

dissid6ncias podiam viver, "os pobres e escondidos", aqueles 

excluidos pelas institui96es imperiais e que, no espectro de 

divis.o politica posterior a independ6ncia, ti'nham a menor 

chance de representa9ao entre os eleitores paroquiais: 

republicanos federalistas-constitucionalistas e os caboclos 

produzido,s pelas v瓦rias diasporas do processo colonial: esses 

eram posseiros, exciusivamente; nるo estavam nos espa9os mais 

avizinhados e controlados pelos poderes municipais e 

paroquiais, como os rocios, e inclusive fugiam deles por 

raz6es politicas ou culturais j瓦  analisadas; eles 6 que 
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deveriam ser dizimados, cooptados ou substituIdos, seus 

remanescentes, por uma outra popula9るo branca estrangeira, 

alheia a como9ao do processo de independ6ncia e aberta a s 

institui9ろes, especialmente a propriedade. 

Entretanto, a vida municipal e paroquial que mais 

recebeu ataques do Primeiro Imp6rio, pela lei de 1828 

concentrou na sua defesa os diversos componentes politicos da 

frente contra DomPedro: depois da Abdica9各o refor9ou-se como 

centro da vida politica, disputado pelas diferentes correntes 

constitucionalistas e federalistas, republicanas ou 

mon言rquicas. 

mobiliza9ao, 

a popula95o 

Admitimos que isso conferiu uma capacidade de 

competi9Ao e institucionaliza9ao abrangendo at6 

pobre e escondida. Qualquer tend6ncia politica 

para adquirir express喜o precisava instalar-se numa 

localidade, atraindo povo, desde eleitores primarios at6 o 

caboclo fugidio. Tal processo ocorreu envolvendo os 

municipios de Rio Pardo, S5o Borja e Cruz Alta, primeiramente 

na disputa pelo de Soledade. Ldcio Ferreira de Andrade 

articulara a popula9ao para erigir capela entre 1832 e 33, 

assumindo a revelia da presid6ncia da Provincia o posto de 

juiz de paz, ou de procurador do povo, segundo Jo各o Camilo de 

Oliveira Torres. A esse fato acrescentou-se a investida de 

sesmeiros e fazendeiros contra as terras realengas ao p6 da 

vasta Serra Geral, enquanto aglomeravam-se no novo distrito, 

sob lideran9a de Andrade, posseiros que reivindicavam terra 

denunciando a usurpa9航o do espa9o p6blico e popular, bem como 

protestando contra a separa9ao de Rio Pardo. 

・ Nao dispomos de dados suficientes para avaliar o 

que significava ser distrito de Rio Pardo ou de Cruz Alta. 

Podemos entretanto considerar, seguindo a hip6tese de VARELLA 

(1933), que em Rio Pardo vivia uma tend6ncia republicana 

poderosa, certamente com significativo n丘mero de eleitores 

prim'rios, ligada aos Barreto Pereira Pinto, que 

tradicionalmente organizaram e lideraram a9orianos e seus 

descendentes desde seu arranchamento em Porto AlegreS, 

enquanto Cruz Alta estava sob a presid6ncia de elemento fiel 

ao Imp6rio Em 1835, Vidal do Pilar, convivendo com a 

J 
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dissid6ncia republicana que tamb6m se faria presente na 

Camara Municipal, posicionou-se, considerando realengos e de 

explora9各o p丘blica os ervais das matas administradas pela 

Camara, medida favoravel aos posseiros e aos mais pobres. 

Mesmo assim, em 1837, prevaleceu a fac9ao republicana e seus 

aliados na Camara de Cruz Alta. Isso permitiu ら  Revolu9 o 

construir uma economia de subsist6ncia e de exporta9ao, 

alternativa a pecuaria, cooptando setores inimigos de Dom 

Pedro, mas divergentes entre si: constitucionalistas X 

federalistas exaltados. A serra perrnaneceu, em principio, 

fora do teatro da guerra e sua economia i・ncentivada enquanto 

durou o pacto farroupilha. 

Divis6es, bem como alian9as politicas, ocorreriam, 

entretanto, sobre um quadro complexo legado pela experi6ncia 

hist6rica e organiza9ao econ6mica coloniais: fazendeiros 

competiram com os caboclos e i ndios pelo dominio do espa9o em 

geral, competi9ao essa onde o Estado localizou-se de modo a 

preservar seu poder organizador, perante os setores 

dominantes, e sua capacidade de defesa territorial, face aos 

paises vizinhos, gra9as a 'un setor popular a que deu 

condi96es de exist6ncia, manipulando a terra p丘blica. 

Os setores populares competiram entre si e com os 

indigenas; o paulista competiu com o a9oriano e rein6is em 

praticamente todo o Rio Grande do Sul; os a9orianos tamb6m 

dividiram-se, um setor foi incentivado a n航o miscigenar-se, 

pelo menos at6 1790, enquanto o mesmo n5o se pode dizer da 

popula9ao desertora, cuja parentela nunca foi contemplada 

pelos editais rein6is; paulistas e outros colonos de variada 

proced6ncia, inclusive portuguesa, foram estimulados a 

miscigena9ao com os indigenas de sangue puro; todos tiveram 

na pureza de sangue o incentivo え  discrimina9託o do negro no 

acesso a terra e heran9a; os caboclos oriundos das primeiras 

di瓦sporas indigenas, que retomavam contato com a civiliza9ao 

depois de 1820, temiam os paulistas; outros eram eles mesmos 

de origem paulista; os missioneiros tamb6m foram advers瓦rios 

entre si, lusitanizados contra os de origem oriental; 

Minuanos tradicionalmente ligaram-se aos rein6is e paulistas 
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mesti9aram-se e aceitaram negros dentro do seu liberalismo 

primitivo; Kaingang aliaram-se aos paulistas contra os 

Guaranis e missioneiros, dividiram-se a medida que parte 

deles conscientizou a estrat6gia de domina9五o; receberam 

negros quando perseguidos e em luta contra a coloniza9五o. 

二 Em suma, admitimos que ga6chos a p6 e caboclos em 

geral, 	foram produzidos por experi6ncias diversas de 

domina9to, competindo entre si e com os indigenas Kaingang 

ainda tribal'izados, por id6nticos espa9os territoriais e 

econ6micos, dentro da estrat6gia popular imperial. 

As cr6nicas referiram: indigenas a quem devia dar- 

se um pouco mais do que aos imigrantes estrangeiros; 

empreiteiros empregando i ndios, peses e negros na coleta de 

mate; comitivas de ervateiros, caravanas de comerciantes 

trocando g6neros alimenticios por erva-mate, multid6es de 

homens pobres arranchando-se nos matos baldios, comprando 

fra96es de campo para cria96es em pequena escala; oposi9 o 

dos sesmeiros e outros posseiros impedindo o acesso de 

moradores a terras realengas para cultivarem e extraIrem 

mate, trabalhadores vivendo da explora9るo dos ervais p6blicos 

como posseiros ou fazendo erva para os donos de engenho, como 

agregados e pe6es; ervais explorados em comum; Kaingang 

fazendo erva e alugando-se a ervateiros, habitantes de campos 

e matos trabalhando de mao comum, gente pobre vivendo do 

pinhao e da ca9a abundante, todos dedicavam-se a extra9喜o de 

erva-mate e pequeno com6rcio. 

O excedente da produ9五o de subsist6ncia, seja dos 

"rocios", seja da produ95o dos pequenos propriet言rios era 

investida, como mencionamos, no tropeio de gado, e/ou nas 

expedi96es de erva, especialmente incrementadas quando o 

pre9o do gado nるo era compensador. 

Tais atividades complementares eram portanto um 

canal de acumula9.o, na seguinte trajet6ria: agricultura de 

subsist6ncia, produ9ao e com6rcio de erva como atividade 

complementar, capaz de render um excedente com que aplicar-se 
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tamb6m a invernada de tropas, a compra de pontas de rebanho e 

campo limpo na serra. 

Tem stocles Linhares refere-se a trabalho: sazonal 

de coleta e beneficiarnento de mate, comunit5rio sob a forma 

de putir喜o para ro9ados, do indigena de prefer6ncia na coleta 

e primeiro beneficiamento, a jornaleiros e camaradas, na 

inconstancia do trabalhador, do escravo restrito ao engenho 
de mate. 

A exiguidade de recursos financeiros nessa economia 

de pobres, a fragilidade da economia ervateira rio-grandense 
em competi9胤o corn a paranaense e a paraguaia, tornava pouco 

vi vel o modelo escravista ou reconstruir a rela .o de 

trabalhadores com patr6es num modelo de pura loca95o da for9a 

de trabalho tempor瓦ria ou de reedi9ao do modelo jesuitico de 

expedi ao ervateira. Como vimos esse modelo era possivel 

dentro do quadro coletivo e organizado da economia 

missioneira em que os recursos do tupamba6 podiam prover as 

expedi96es de gado em p6 e provis5es para a alimenta9ao dos 

trabalhadores na floresta. Mas uma parte dos excedentes da 

economia de subsist6ncia do conjunto, trabalhadores de 

rossio, posseiros, pequenos propriet5rios, era investida na 

empreitada de expedi96es de erva associados em regime de 

parceria. Eles teriam de praticar sua horticultura 

complementar, nas adjac6ncias do carijo dividindo o produto 

cancheado, isto 6 , a erva submetida apenas ら  primeira etapa 
de beneficiamento. Esse produto era, em parte, repassado aos 

proprietarios de engenhos locais com disponibilidade de 

capital para investir no segundo beneficiarnento. 

Admitimos que a diversidade de experi6ncias de 

doniiria9.o agrupou-se neste espa9o econ6mico de acordo com 

suas coordenadas: Minuanos destribalizados, mesti9ados com 

paulistas, ficaram mais ligados ao tropeio e ao trabalho de 

pe6es nas fazendas de gado, seguindo o patr胤o paulista ou 

reinol; missioneiros lusitanizados, dados a mesti9agem, nao 

tiveram problemas em trabalhar para ervateiros e fazendeiros 

independentemente de sua proced6ncia; o que n.o seria o caso 
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de missioneiros orientais com portugueses. Ao longo do tempo 

forjou-se tamb6m uma oposi9ao entre fazendeiros, ga丘chos a p6 

e camponeses caboclos sobre a mio-de-obra especialmente a 

mais qualificada que seria a de origem missioneira: os 

missioneiros eram os peses mais habilitados, dominando o 

processo de fazer erva, cultivar para a subsist6ncia, 

associando essa atividade ao procedimento do carijo e a arte 

de montar. 

A floresta p丘blica, o rocio e a posse, elementos da 

estrat6gia popular mon瓦rquica e. o trabalho de "m.o comum", 

especialmente na economia ervateira que concorria com a 

paranaense, instaurava mais outro tipo de competi9ao: 

pequenos ervateiros disputavam, atrav6s da parceria, alll瓦oー  
de-obra dos caboclos 

engenheiros, tendo como 

itinerantes com fazendeiros 

resultado preservar o valor 

e 

do 

jornal, do sal五rio tempor瓦rio, regulando de modo geral o 

patamar da proletariza9ao, impedindo a mis6ria absoluta. 

Evidentemente n.o excluiu a explora95o, denunciada pelo 

discurso em favor da propriedade. Os setores dominantes 

contirivadamerite lutaram naquela dire9io referida por Caio 

Prado Jr. na institui9五o dos rossios: ceder as terras a 

part.iculares, e afor五-las a seus prepostos. Mas esse quadro 

produzido pela organiza9瓦o do trabalho construia um tra9o de 

homogeneidade entre os trabalhadores convergente a defesa da 

terra p丘blica, onde a diversidade da experi6ncia de domina9五o 

foi postergada e redefinida pela divis.o politica e o 

localismo, excluida, conforme j五  analisamos, a identifica9胤o 

dos dessemelhantes ao soberano. 

Construiu-se uma dinamica de preserva9ao da terra 

p6blica e do rodio pela competi9五o politica que redefiniu a 

experi6ncia de domina95o, na instancia municipal, tal como se 

deixa entrever na disputa entre Rio Pardo e Cruz Alta. A 

dendncia de usurpa9ao dos rossios foi acolhida, para efeito 

de coopta9ao, pelo monarquista Vidal do Pillar. 

No extremo oposto, na instancia nacional, tornavaー  
se dificil avan9ar uma lei de terras instituindo a 
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propriedade e desenvolvendo a imigra9五o, at6 1842, n五o s6 

pelas rela96es escravistas como tamb6m pela base popular que 

o Imp6rio, de modo geral, cultivara at6 entao. 

Protelar a aprova9五o de uma lei com o perfil que 

lhe conferia o Partido Conservador diferenciava os liberais: 

significava tamb6m, a nosso ver, proteger bases de autonomia 

comunal de trabalhadores sem-terras, especialmente os rocios 

e outras formas de dominio p丘blico, como as florestas de 

explora9ao regulamentada, que os defendiam de um processo de 

proletariza9ao ou de rompimento da comunidade, da coopera9るo, 

acompanhado de mis6ria absoluta. Tamb6m viabilizava o 

apossamento de terras gerado por for9as coletivamente 

organizadas, capazes de se oporem ou de negociarem condi96es 

ao uso do poder pelas familias poderosas. 

Entendemos que as popula96es, em qualquer tempo, ao 

entrarem no processo social de proletariza9ao, de separa9ao 

de natureza, de dissolu9ao da comunidade, vivem a 

coincid6ncia do ator politico com o ator social, na luta 

contra um advers五rio dominante. 

Um dos momentos em que o ator social foi popular, 

politico, dispondo de uma base instituida de subsist6ncia, 

relativamente aut6noma, foi aquele em que o perfil do eleitor 

paroquial definia-se, censitariamente, pela renda de 100.000 

r6is, mesmo excluindo legalmente os posseiros que nao 

pudessem comprovar a propriedade regular de outros bens de 

raiz. Esse eleitor correspondia, no Rio Grande do Sul, 

especificamente ao "caboclo-campon6s", pequeno proprietario. 

Ele pr6prio eleitor, integrado a vida politica municipal, 

dispondo de bens de raiz associado a sua rede familiar 

extensa instalada no "rocio", na explora9議o da "floresta 

reservada" e na posse em terra devoluta. Esses, em principio 

nao eleitores por nao terem comprova9ao de bens de raiz 

regularizados estavam, entretanto, num caminho de ascens各o 

social, associados aos interesses e espa9o de poder dos 

primeiros. Constituiam uma base popular de apoio politico, 

indireto ao Imp6rio, fossem eles unitaristas, federalistas ou 



271 

at. mesmo democratas, quando se tratava de limitar a 

domina9Ao de sesmeiros e grandes posseiros. Indireto, porque 

o estado imperial nunca, em sua estrat6gia popular, 

interpretou a dessemelhan9a cabocla como igualdade, tanto 6 

assim que a reforma da Constitui9るo imperial, no Segundo 

Reinado, aumentou o senso eleitoral de base para 200$000, 

aprovou a proibi魂o do voto do analfabeto e introduziu 

exig6ncias severas para verificar a renda (MURILO DE 

CARVALHO, 1988, p. 140). 

Os denominados liberais exaltado, foram os que 

lutaram pela defesa do C6digo do Processo de 32, do ato 

adicional, nas derrotadas rebeli6es de 42 em Sるo Paulo e 

Minas, foram tamb6m os praieiros igualitaristas, que 

colocavam o trabalhador nacional como sujeito de uma lei de 

terras no pais. A nosso ver essa foi uma percep9ao 

qualitativa diversa de qualquer outra que pensasse, como a 

conservadora, em estimular a imigra9ao estrangeira, 

fator de expropria9ao, como dire9気o de um processo 

proletariza魂o pelo aumento massivo do n6mero 

trabalhadores. Em outras palavras, pela "infla9Ao" 

trabalhadores e n喜o pela distribui9五o da propriedade. 

como 

de 

de 

de 

Depois das derrotas liberais de 42, em que se 

inibem os poderes locais, favorecendo a centraliza9ao, 

colocando as camaras novamente sobre o controle do presidente 

da Provincia nomeado pelo imperador, verifica-se o ass6dio 

aos rocios e a explora9気o comunitEria de terras p丘blicas. Em 

1842, quando efetivou-se a reforma do C6digo do Processo e os 

conservadores retomaram a questao da propriedade privada e da 

imigra9ao com o projeto de Bernardo Pereira de Vasconcelos, o 

engenheiro Miranda fazia seu relat6rio ao presidente da 

Provincia desaconselhando a explora9ao p6blica dos ervais, 

denunciando monop6lios dos arrendatarios e recomendando a 

propriedade Individual; em 1843 Joao Ant6nio da Cruz, depois, 

de montar engenho, iniciou um processo de concentra9航o de 

terras comprando glebas de posseiros; os caboclos apareceram 

nas cr6nicas de 1850, n各o como os que conheciam a floresta e 

o trabalho de extra9五o, mas como ladr6es; a devasta9喜o das 
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florestas por onde corriam arroios como decorr6ncia de serem 

servid胤o p丘blica. 

・ A lei de terras liquidava com a base popular 

imperial, defendida pelo liberais associando a propriedade 

privada a imigra95o, dando sequ6ncia a estrat6gia de Dom 

Pedro I para dividir e esvaziar o caboclo de modo geral: 

associou a propriedade e a imigra9ao estrangeira e acenou com 

a propriedade privada, primeiro a trinta l6guas, depois 

reduzida a 10 l6guas da fronteira para nacionais. 

・ O modelo de propriedade privada nada tinha para 

capitalizar a adesao do caboclo itinerante, de origem 

indigena. Como vimos, nenhumオ  das formas de organiza戸o 

indigena considerava a terra como propriedade. Essa era 

reconhecida somente para o produto. De outro lado, admitindo- 

se que a identidade missioneira oriental, ligada ao projeto 

artiguista de distribui9胤o da terra, ainda em 1850 resistisse 

ao tempo e A inser9喜o dos caboclos nas lutas locais, o 

projeto de propriedade da Lei de Terras nada tinha de 

distributjvjsta, ao contrario, vinculava a propriedade a 

compra e confinava o posseiro nas fronteiras. 

Lutas caboclas no Rio Grande do Sul mostram 

localmente o funcionamento dessa estrat6gia: parte dos 

ervateiros, em Campo Novo, iniciaram a medi9各o de terras 

segundo o artigo 318 que determinava a distribui95o gratuita 

dos ervais a 10 l6guas da fronteira; outros come9aram a 

compr瓦-las e incorpora-las, segundo o artigo 601 da lei de 

terras, como Jos6 Ant6nio da Cruz, entrando em conflito entre 

si e tamb6m com os posseiros. Esses protestando contra a 

apropria95o privada dos ervais pdblicos, sob administra9ao 

municipal desde 1835. Por outro lado, as posturas das Camaras 

Municipais se redefiniram no sentido de desarticular a terra 

p6blica. Impossibilitados de derrogar a Constitui95o 

imperial, colocaram uma s6rie de interdi9ろes sobre a 

explora9ao comunitaria desde a proibi9各o dos rancherios de 

capim. Tratava-se, para os fazenldeiros, de liquidar a rela9喜o 

de parceria que limitava a proletariza9各o, lhes tomava e 
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encarecia a m五o-de-obra, Instaurou-se assim uma luta que 

continuou com a eleva9ao de Palmeira a municipio. Os ervais 

continuaram p丘blicos e administrados pela Camara mas 

interditados. A interdi95o tamb6m foi contestada mas mantida 

e 	finalmente, pela a95o do coronel Evaristo Amaral, 

contestada a posse e o poder das camaras de destin瓦-las a um 

Patronato Agricola. 

Concluimos que o campon6s caboclo e o ga丘cho a p6 

dividiram-se entre a antiga estrat6gia popular monErquica (a 

terra p6blica) e a nova 

propriedade a 10 l6guas da 

itinerante dividiu-se entre 

(distribui9ao de terras em 

fronteira); tamb6m o caboclo 

a migra9ao e a resist6ncia 

politica; os resistentes aferraram-se ao que restou das 

institui9うes municipais, defendendo o espa9o pobre, a terra 

p6blica nas suas varias formas, atrav6s das articula9うes 

entre municipio e na9五o, legitimadas pela Constitui9ao 

imperial contra a empresa de apropria9胤o privada instaurada 

via lei de terras de 1850. 

O espa9o popular indigena, durante o Imp6rio, 

construiu-se nるo s6 com leis que seguiam a tradi9ao dos 

ultimos tempos coloniais, teoricamente preservando as terras 

indigenas como pela sujei95o inclusa na tutela orfanol6gica, 

aos juizes de 6 rf三os ligados え  s camaras municipais e a 

assembl6ia geral do Imp6rio. 

A desorganiza9気o e expropria9五o dos missioneiros, 

denunciada por Hemet6rio Velloso da Silveira deu-se neste 

periodo. Primeiramente ocorreu o ass6dio de consultas a 

Assembl6ia Legislativa do Imp6rio que terminou por dissolver 

o espa9o indigena especifico nos "pr6prios nacionais", isto 6 

nas terras de propriedade p6blica em geral, no caso dos 

campos missioneiros, onde ja havia posses feitas a s vistas 

dos Comandantes Gerais das Missうes por militares estancieiros 

como os Carneiro da Fontoura . Admitimos assim que os juizes 

de 6 rfaos e as camaras trataram de encaminhar as press6es dos 

setores 	dominantes contra os i ndios 	e acolhidas pela 

Assembl6ia Geral: tratava-se de estirpar a base territorial 
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missioneira sujeita a s pretens5es capitaneadas pela lideran9a 

dos Lopes no Paraguai. Efetivamente a regi o foi invadida em 

10 de junho de 1865 (SILVEIRA, 1979, p. 96). 

Os Kaingang, nesse periodo, foram patrocinados 

pelas expedi96es militares para acuar guaranis e 

missioneiros, fazendo-os liberar terras de interesse para a 

expansao da cafeicultura e proteger a fronteira contra 

rearticula96es missioneiras vindas do Paraguai durante a 

primeira metade do s6culo XIX. 

Instalados no Rio Grande do Sul, os Kaingang 

funcionavam tamb6m como um limite a expans胤o cabocla en Passo 

Fundo, ao mesmo tempo em que eram controlados pelas guardas 

nacionais e pelos diretores de i ndios, diretamente vinculados 

ao Imperador. Nessa 6 poca completou-se a libera95o do espa9o 

com o aldeamento dos i ndios no Parana, em Nonoai e Guarita 

sob o controle de militares paulistas que ali instalaram-se, 

como parte da estrat6gia de defesa territorial do Imp6rio. 

A lei de terras de 1850 nAo s6 referia aldeamento 

6In a coloniza9ao com indigenas, abrindo a 

ade de "reorganizar" o espa9o com a reserva de 

"terras devolutas julgadas necessarias para tanto". Admitimos 

que esse processo desorganizou a divis議o das tribos nos 

pinheirais, prejudicando o territ6rio do, cacique Nicu6. Ele 
n胤ol aceitou a nova divisao espacial e o aldeamento que o 

Imp6rio trocava por prote9ao e reconhecimento. No caso do 

cacique Nicu6, o aldeamento significava abandonar os campos 

de Erechim. Os diretores de i ndios dividiram-se no apoio das 

pretens6es dos fazendeiros as terras indigenas, mas o Imp6rio 

priorizou a sua estrat6gia de recuar os indigenas, n五o apenas 

pela pressao dos fazendeiros como para franquear o avan9o da 

coloniza9五o estrangeira contra o predominio caboclo na terra 

p6blica, entre 1842 e 1850. A rebeli航o de Nicu6, 

contemporanea a resist6ncia cabocla perante a Camara de Cruz 

Alta, levou o cacique CondA a retirar seu apoio a estrat6gia 

imperial e colocou Kaingang e caboclos, antes competidores, 

mas tamb6m 

possibilidade 

numa posi9乞o de luta contra a coloniza9ao estrangeira 
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patrocinada pelo Imp6rio, que se desenvolveu durante a 

Rep丘blica, 

Nるo houve a cria9ao especifica de um espa9o popular 

para os negros libertos e seus mesti 旦旦」ー  no pacto politico 
imperial. 

ex6 r c ito, 

sequencia 

O que funcionou como tal n各o foi a terra, mas o 

especialmente com a guerra do Paraguai, dando 

ら  tradicional pr瓦tica do Imp6rio e de seus 
advers百rios, em concederem alforria aos negros na medida em 

que tomassem de armas. Entretanto, anotamos a presen9a de 

quilombolas n5o s6 entre Charruas e Minuanos, como mais 

recentemente entre os Kaingang. Junto a uns e outros alguns 

formaram pec丘lio suficiente para adquirir alforria e 

instalar-se como posseiro, ou simplesmente adentraram-se nas 

matas como fugitivos. 

O caboclo negro e mesti9o de negro com missioneiro 

lusitanizado (ver CARDOSO, 1965, pag 59 nota 38), em seu 

espalhamento na dire9ao da serra, provavelmente localizava-se 

nos confins das fazendas a beira dos matos. Temos indicios 

desse-'tipo de localiza9ao em periodo mais avan9ado, j五  depois 

de abolida a escravid胤o, no municipio de Encruzilhada. Miguel 

Marques, 63 anos, conta que seus pais viviam, quando ele 

nasceu, num "quilombo" nos limites de uma fazenda. "Viviam 

todos juntos, os negros, afastados dos outros. Cultivavam, 

abriam mato, colhiam frutos, as mulheres faziam muitos doces, 

os homens trabalhavam couro, faziam armas os cabos de facao e 

al6m de camperearem・’14 . Isso n各o 

e um espa9o significativo, 

especialmente tendo em vista a competi9ao interna entre os 

setores dominados onde o mesti9o do Kaingang aparece como 

mais um competidor, aliado aos paulistas. Admitimos que o 

negro ficou na periferia cabocla, discriminado, um componente 

dos mais esquivos a integra9ao numa luta que envolvesse 

institui96es como a resist6ncia perante as camaras de Cruz 

Alta e Palmeira das Miss5es. 

14 MARQUES, Miguel. Depoimento em 21.03.1991 

rebenques de couro lavrado,al6皿  d 

implicou na abertura de uIn 



CAP加LO VIII 

SOBRE INSTITUIGOES 

REPUBLICANAS E A 

PRESENqA INDtGENA 

NO RIO GRANDE DO SUL 

Procederemos em rela9議o ao periodo republicano, de 

modo anAlogo aos periodos anteriores. Que imagem do caboclo e 

do indigena produz o espelho das institui93es republicanas? 

8.1 DAS INSTITUI卿S REPUBLICANAS 

As leis e institui95es republicanas serao 

apresentadas na seguinte ordem: Constitui9.o e Estado 

republicanos, o Municipio, leis de terras, Pr6prios Nacionais 

e seu uso. 
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8.1,l 1 くブく〕NSP工'ru工9AO E】  

C) E:S"l'AE く〕  RE:EUJ31」工くIフAl寸く〕S 

A distribui9ao gratuita dos ervais em terras da 

fronteira a partir de 1861, em principio, beneficiou os 

"caboclo-campon6s". Propriet'rio de erval, ele deveria 

racionalizar a extra9ao praticando adensamento e cultivo 

associado para subsist6ncia. A extra9るo adicional de erva, a 

ca9a, pesca e coleta de outras esp6cies nutritivas assoc ladas 

a lavoura de subsist6ncia, em terras p6blicas, lhe permitiria 

fazer uma reserva monet瓦ria e prover a subsist6ncia quando 

realizasse expedi96es de extra9各o. 

O caboclo itinerante, por sua vez, tinha margem 

para negociar parceria e valor de salario eventual, se 

continuasse com acesso a terra p丘blica, mediante o pagamento 

de um tributo a administra95o municipal. 

A propriedade sobre o produto, a erva, era o 

objetivo econ6mico geral do caboclo, campon6s ou itinerante; 

a propriedade da terra, para o campon6s caboclo, se 

articulava ら  disposi9各o da floresta p6blica. Tais interesses 

organizavam-se pelo quadro referencial vigente no Imp6rio1 

florestas p丘blicas propriedade da na9ao sob administra9ao 

municipal. Mas esta era privil6gio dos que tinham renda acima 

de 200.000$ em prata e dos que estavam articulados ao dominio 

politico liberal. 

O programa do Partido Republicano Rio-Grandense 

contemplava o sufrAgio universal: 

.elei9ao direta dos chefes 
executivos federa 1, estadual e munjCiPai e dos 
membros das assembl6ias representativas pelos 
respectivos eleitores, com garantia da fun9ao 
do sufr瓦gio a todos os cidadaos maiores de 21 
anos, inclusive os analfabetos e aos 
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擬綴謂f de ordens mon巨sticas" ( OSORIO ・  apud 

O Partido Liberal, do ponto de vista da 

participa ao politica, nao superara o sufrAgio censit瓦rio e a 
reforma politica mon瓦rquica de 1846 aumentara o crit6rio de 

100 para 200.000$, cobr五veis em prata (CARVALHO, 1988, p. 

140). Assim, o sufr6gio universal claramente defendido pelos 

republicanos teve, em principio o efeito de uma politica 

popular para os caboclos em geral, arrebatando-os ao domlnio 

politico liberal-imperial. 

O decreto federal de primeiro de fevereiro de 1890 

determinando a equipara ao gradual das tarifas vigentes no 

Rio Grande do Sul a s da Uni嵐o at6 01/01/1891 (BARETTA, s.d., 

p. 46), atingira tanto pecuaristas da fronteira quanto 

setores ervateiros, de caboclos a grandes arrendat瓦rios e 
proprietarios de engenho. 

As discuss6es desenvolvidas na quinta sess嵐o da 
Assembl6ia de Representantes do Rio Grande do Sul, constr6em 

I a afirma9胤o anterior. Colocou-se em discussao um telegrama 

da pra9a de com6rcio de Jaguarao,, pedindo interven9ao da 

Assembl6ia perante o Congresso Nacional para revoga9乱o da lei 
que limitava as zonas fiscais. O deputado Setembrino de 

Carvalho encaminhou mo9ao 

carater antiliberal da medida. 
nesse sentido, denunciando o 

Deputados manifestaram-se contra, invocando o 

aumento das rendas de importa9.o, o apoio da imprensa e da 

opiniao p丘blica. O grupo contrario analisou o aumento das 

receitas como consequ6ncia do aumento da tarifa e nao da 

extin9ao das zonas. 

Segundo urn de seus porta-vozes, Alvaro Baptista 

''toda a reg癒o sel・I・ana cujos Produtos 
escoavam pelo Uruguay, viu-se de um momento 
para outro 血Possibilitada de exercer a 
inddstHa peculiar a seus habitantes.O fumo, 

1 TRINDADE, H6lgio. "Aspectos politicos do sistema partid瓦rio republicano 
Rio-Grandense (1882 - 1937)". In DACANAL, J.H.; GONZAGA, S. (orgs). 
RS: economia e pol tica. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1979, p. 124 
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a cacha9a e o feijao(, . .)A erva-matte que 
exportam sempre em muitos milhares de arrobas, 
cessaram de ter seu escoamento natural; e como 
estes produtos n言o tem ,valor nenhum nos 
mercados do litoral,o que segue 6 que essa 
regi言o たcou impossibilitada de exercer a sua 
inddstria e reduzida(. . ,)a mis6ria. 

O com6rcio diminuiu muito na regiao 
serrana e o da かonteira tamb6m porque o 
com6rcio a retalho daquela regi言o fazia os 
seus sortimentos n'esta, ou porque n産o t力2ha 
rela96es com o com6rcio do litoral, ou porque 
nao pudesse exportar os seus produtos, 
reputando-os pelos pre9os que l巨  az can cavam(. 
・I・  I"le nao Poae maユS SOmユr-seー一．  

Segundo o deputado Frederico Bastos, era "medida 

ditatorial que s6 se jus tiたcava na 6 poca em que f吐  aplicada 

e portanto 6 justo que seja agora nulificada.''J Steenhagen 

declarou que aceitava as medidas 

interesses da inddstria"3 . 
. ) em vista dos 

O Partido Republicano Riograndense vacilara: o 

editorial da Federa9気o declarou-se contra a tarifa especial e 

contra a cria9乞o de zonas fiscais restritas; terminava 

prometendo encontrar uma terceira solu9各o ao problema mas sem 

dizer qual seria ela (BARETTA, s.d., p. 48). 

Al6m dessas medidas adversas aos pecuaristas e 

ervateiros da fronteira, contra as diretrizes do Partido 

Republicano Rio-Grandense, consumara-se outra, do governo 

federal, de car画ter inflacion五rio: a cria9ao de um banco com 

o privil6gio de emissao de c6dulas de curso for9ado, tal como 

o papel moeda do tesouro, e prefer6ncia nas concess6es de 

obras p丘blicas e outras vantagens oficiais, em primeiro de 

maio de 1890. 

O general Julio Frota, que se pronunciara contra o 

banco emissor, e demais secret5rios, inclusive Julio de 

Castilhos, renunciaram em 7 de maio. O governo provis6rio da 

Uni5o nomeou, entるo, o general Candido Costa e Francisco da 

Silva Tavares, conservador que aderira a Repdblica em meados 

2 BAPTISTA, Alvaro. Anais da Assembl6ia de Representantes, 1891, 24/07, 
p. 16, A.H.R.S. 

3 Ibid. p. 17 
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de 1889, preterindo republicanos hist6ricos. Ausente Candido 

Costa, ele assumiu o governo em 6 de maio. 

Os republicanos fizeram duras manifesta96es contra 

o Banco Emissor do Sul e convocaram um ato comemorativo a 

aboli9ao da escravatura, razこo do adesismo conservador a 

Rep丘blica. Silva Tavares ordenou repress五o armada. Os 

republicanos hist6ricos com o apoio de oficiais e alunos da 

escola de Cadetes reagiram. Silva Tavares renunciou e o 

comandante de armas assumiu o governo at6 a posse do 

governador efetivo (COSTA FRANCO, 1988, p. 71 A 73). 

Castilhos avistara-se com Deodoro no Rio de Janeiro 

em fins de maio, simultaneamente, portanto, ao lan9amento do 

decreto 451b., de 31 de maio de 1890 (KLIEMANN, 1986, p. 42). 

Este colocava na ilegalidade todos os que nるo fizeram medir 

suas terras nos prazos dados pelos extintos regulamentos do 

Imp6rio. Candido Costa, ao assumir o governo, procurou a 

solidariedade de Castilhos e seu grupo. 

Antes das elei96es para a Constituinte Federal 

ocorreu de fato, a primeira cisao republicana envolvendo seus 

adeptos hist6ricos. Do ponto de vista politico ela decorreu 

da decis義o de J丘lio de Castlihos em apoiar o governo 

provis6rio de Deodoro, apesar de tudo. O jornal republicano, 

a Federa9喜o, apoiou a 10 de julho a candidatura de Deodoro, 

prescindindo da consulta partidEria. Ainda em julho, 

Castilhos organizou a chapa de candidatos a deputado federal 

e senador para a elei9ao da Constituinte Federal em 15 de 

setembro de 1890 e que deveria ser submetida a aprecia9るo das 

comiss6es executivas municipais. A chapa excluIa Barros 

Cassal. Assim, abriu-se espa9o para a primeira converg6ncia 

entre dissidentes republicanos e remanescentes dos antigos 

partidos monarquicos em 3 de junho de 1890, sob o nome de 

UniAo Nacional, cujo jornal tornou-se a "Reforma", antigo 

6rg喜o do Partido Liberal (TRINDADE,, 1979 p. 132). 

Segundo o conselheiro Francisco Antunes Maciel, a 

Un癒o Nacional ''nao 6 urna coalizao organizada para o ataque, 
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mas para a defesa"4. Era um agrupamento de todos os cidadaos 

amigos da p瓦tria, que tendo acolhido a Repablica foram 

vitimas do exclusivismo dos republicanos hist6ricos. 

Al6m de Cassal, dois antigos militantes retiraram- 

se do PRR, depois de jE eleitos: Antao de Faria, popular 

entre o operariado da capital e Dem6trio Ribeiro, 

representante dos municipios da fronteira oeste5 . 

O projeto constituinte do Governo Provis6rio, 

seguindo o da Comiss5o Constitucional, mandava incluir no 

texto da Constitui9託o, como essencial a organiza9喜o dos 

municipios a eletividade da administra9ao local, mantida pela 

Comissao dos Vinte e Um. Mas a representa9ao do Apostolado 

Positivista, sustentando que esse principio deveria ficar ao 

crit6rio das assembl6ias estaduais, reabriu a questao no 

plenArio. 

Castilhos apresentou quatro emendas a Constitui9ao 

Federal: separa9五o entre as rendas do Estado e da Uniao; 

exclusiva compet6ncia do Estado ・ em executar as leis civil e 

criminal; suprimir do texto constitucional a regulamenta9ao 

da organiza9喜o dos Estados e o direito exclusivo dos estados 

sobre terras e minas (LEAL, 1986, p. 33). 

Os pontos defendidos por Castilhos coincidiam com o 

projeto do Apostolado Positivista do Brasil. Este propunha 

uma republica ditatorial. Seus pontos principais eram: o 

reconhecimento de v瓦rias na9ろes brasileiras provisorianiente 

organizadas em federa93.o; cada estado seria aut6nomo para 

organizar-se; organiza9ao federal de um governo ditatorial no 

qual o ditador exercia os poderes Legislativo e Executivo 

enquanto uma assembl6ia eleita seria or9amentaria; antes de 

criar uma lei o ditador obrigava-se a mandar seu projeto a 

todas as autoridades municipais do pais, que lhe dariam 

publicidade por tr6s theses. Durante este periodo qualquer 

cidadao poderia apresentar sugest6es a serem incorporadas 

segundo o ditador. 

4 TRINDADE, ob. cit., p. 132. 
5 Ibid., p.1。1, nota 33 
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Formou-se uma corrente estadualista, expressa na 

emenda de Lauro Sodr6, dando origem ao artigo 68 da 
Constitui9各o. Sua proposta baseava-se no principio de que as 

prerrogativas dos Estados nるo deviam ser restringidas pela 

Constitui95o Federal, ainda que as limita96es, como era o 

caso, visassem garantir a autonomia dos municipios contra o 

possivel arbitrio das assembl6ias estaduais. 

Segundo NINA RIBEIRO, que juntamente com outros 

tamb6m a subscrevera, consagrava a emenda o ". . .princlpio 

da autonomia dos munic pios. ’，  e deixava aos Estados 

"plena nberdade para os az・ganj zai・  corno 刀le .1 ho r ルigarem 

conveniente aos seus peculiares interesse''(RIBEIRO apud 
LEAL) 6. 

A corrente favor瓦vel ao projeto governamental, 

temia que a irrestrita liberdade dos estados na mat6ria 

prejudicasse a autonomia dos municipios. Casemiro J丘nior 

pedia em sua emenda resguardar os municipios da interfer6ncia 

do governo estadual na organiza9ao de seus or9amentos e na 

gest胤o de seus interesses, evitar, com isso, que os estados 

organizassem os municipios''. . . como no tempo da monarquia, 

Meira de Vasconcelos defendia incluir no texto federal, 

alguns principios de organiza9各o dos municipios, entre os 

quais a eletividade de sua administra9ao. Pinheiro Guedes 

apresentou um substitutivo integral ao projeto do governo, 

incluindo no texto al6m da eletividade da camara municipal, 
ti 
’ 	■ 	．  sua divisao em duas partes, uma provedora e outra 

executora . . ." (GUEDES apud LEAL)8 . Mas prevaleceu a emenda 

Lauro Sodr6, deixando ao crit6rio das assembl6ias estaduais 

definir o entendimento do "peculiar interesse". 

Todas as oposi96es reuniram-se para o pleito sob o 

partido politico que substituiu a Uniao Nacional, o Partido 

6 LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. Sao Paulo, Alfa / Omega, 1986, 
5a edi9ミo, 276 p. 

7 Ibid., p.118 
8 Ibid. 
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Republicano Federal; mas o PRR beneficiou-se do regimento 

eleitoral Ces瓦rio Alvim, que confiara todo o processo 

eleitoral, 

municipais 

desde o alistamento a 	apura9ao, a s juntas 

nomeadas pela administra9ao estadual, e elegeu 

todos os representantes para a Assembl6ia Constituinte 

Nacional e Regional (TRINDADE, 1979, p. 132, nota 39 e p. 

133). 

A Constitui9ao do Rio Grande do Sul, projeto de 

autoria de J6lio de Castilhos, seguia o modelo do Apostolado: 

n胤o reconheceu a independ6ncia entre Executivo e Legislatjvo, 

subst ituindo-os pelo presidente, a Assembl6ia dos 

Representantes e a magistratura. O presidente tinha os mesmos 

poderes do ditador do Apostolado, era respons'vel pelo 

Legislativo e Executivo, A Assembl6ia de Representantes tinha 

UI]m fun9まo exciusivamente ol・9ament血・ia. O processo de 

elabora9谷o e aprova9ao das leis pelo artigo 33 da 

Constitui9各o regional determinava: 

''Antes de promulgar uma lei qualquer, 
salvo o caso a que se refere o artigo 33, o 
Pl・esjdente far言  Pu biical・  com maior amplitude 
o respectivo projeto acompanhado de uma 
detalhada exposi9ao de motivos. 

1. o projeto e a exposi戸o serao enviados 
diretamente aos Intendentes Municipais,que 
lhes darao a possfvel publicidade nos 
respectivos municfpios. 

2.Ap6s o decurso de tr6s meses,contados 
do dia em que o projeto for publicado na sede 
do governo, serao transmitidas ao presidente 
pelas autoridades locais todas as emendas e 
observa96es que forem formuladas por qualquer 
cidadao habitante do Estado. 

3. Examinando cuidadosamente essas 
emendas e observa96es o presidente manter瓦  
inalter巨vel o projeto ou modifica-lo-' de 
acordo com as que julgar procedentes. 

4. Em ambos os casos do Par百gra釦  
antecedente, 	ser亘  o proje to, 	mediante 
promulga 9産o, convertido em lei do estado, a 
qual ser巨  revogada se a maioria dos conselhos 
municipais representar contra ela ao 

presid8nte" (CONSTITUI叫O do R/S apudPINTO) '. 

9 PINTO, C.! Positivismo. Porto Alegre, LP&M, 1986, p. 39. 
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Tais disposi95es sao id6nticas ら  s recomendadas pelo 

projeto constituinte do Apostolado, com uma diferen9a 

fundamental, 

fundamental; 

sublinhada por PINTO ". . . uma distin9言o foi 

a Constitui9ao nao podel・ia criar no estado uma 

直tadura (, , .).A Constitui9ao Federal compelia os estados 

a se organizarem de forma democr巨tica" (1986,p. 38).Mas a 

Constitui9各o criou a reelei9.o presidencial por tantas vezes 

quantas recebesse dois ter9os dos votos do eleitorado. Tanto 

os regulamentos politicos federais quanto os estaduais, al6m 

da atua9五o do PRR, at6 1891, indicavam que s6 havia uma forma 

de participar, aderir ao setor do Partido Republicano. 

A Constitui9ao foi aprovada e Castilhos eleito 

governador em 14 de julho de 1891. Foi deposto em 4 de 

novembro, por nao ter se manifestado inequivocamente contra o 

golpe de Deodoro, que dissolvera o Congresso. Assumiu o 

governo a frente oposicionista. O Partido Republicano 

Federal, que lhe dera vida nas elei96es foi rapidamente 

esvaziado pela funda9ao do Partido Federalista, fundado por 

Silveira Martins em seu retorno ao estado. 

A Constitui9ao do "governicho", assim denominado 

por Julio de Castilhos, referindo-se a fragilidade da frente 

que o comandava, chegou a alterar a Constitui9ao num 丘  nico 

ponto, mas a nosso ver significativo: introduzia a divisao 

entre os poderes Executivo e Legislativo, assim suas decis6es 

deixavam de ser consultivas. 

Julio de Castilhos, obtendo o apoio de Floriano 

Peixoto, imp6s-se popularmente sobre o espa9o produzido pela 

divisao da frente oposicionista e por sua composi9ao com 

setores monarquistas, embora minoritarios. Retornou ao poder 

por elei9喜o, assumindo-o em 25 de janeiro de 1893. 

Considerando a Uni.o, de modo geral, verifica-se 

que, durante o periodo do governo provis6rio todos os 

prefeitos foram de livre nomea9喜o dos interventores (LEAL, 

1986, p. 120). As constitui96es estaduais nao tardaram a ser 

reformadas, reduzindo-se o principio da autonomia das comunas 

ao m工nimo compativel com as exig6ncias da Constitui9ao 
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Federal que, por demais imprecisas, deixaram os Estados 

praticamente livres, no regular o assunto. 

as reformas surgiram cerceando os 
direitos dos municfpios, ora determinando 
taxativamente as condi96es segundo as quais 
podiam gerir os seus neg6cios, ora tirandoー  
-7hes a faculdade de eleger o ohefe do seu 
poder executivo" (PORTO CARRERO apud LEAL. 
lUどb, p ・  ど」 J 一ー  

Francisco de Campos, em discurso na Camara de 

deputados em Minas, por ocasiao da reforma constitucional de 

1920, sustentou que "modernamente" os problemas normalmente 

afetos ao municipio tanscendiam-no, interessando a mais de um 

municipio ou a todo o estado. Dai a conveni6ncia em dot瓦-lo 

de instrumentos para prevalecerem os interesses gerais sobre 

os locais, no a mbito da administra9ao municipal (LEAL,1986, 

P ・  83). 

A continua arregimenta9ao politica de oposi9ao 

nunca foi totalmente extinta no Rio Grande do Sul depois de 

1893, enfeixada pelas dissid6ncias republicanas e oposi96es 

federalistas. Elas bateram-se contra cada conjunto de 

regulamentos como os j6 aludidos sobre a organiza9ao policial 

e a legisla9ao eleitoral do Estado; sobre politica agrEria, 

como as verifica96es de terras a partir de 1898 e a 

regulamenta9ao da explora9ao das florestas pdblicas, a partir 

de 1900. 

A revolu9ao de 1923, capitalizando toda essa 

conte sta9ao, obteve pelo Pacto de Pedras Altas o compromisso 

de proibir a reelei9喜o do presidente do Estado e de revisar a 

Constitui9ao cast ilhista. 

A reforma constitucional nacional de 1926, embora 

inspirada nas id6ias de privilegiar os interesses gerais 

sobre os locais, implicou num limite, pelo menos a liberdade 

dos Estados face a organiza9ao municipal. A autonomia dos 

municipios passou a figurar entre as raz6es de interven9ao do 

poder federal sobre os estados, que poderia exercer-se em 

10 LEAL, ob. .dt., p. 81 
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casos de viola9ao de principios constitucionais. As propostas 

propriamente referentes a organiza9ao municipal foram postas 

de lado para apressar a reforma. 

O Partido Libertador, organizado em 21 de setembro 

de 1928, prop6s: defender os principios democrAticos e 

liberais da Constitui9.o da Rep丘blica, impor o voto secreto e 

restaurar as disposi96es democr云ticas da reforma 

constitucional de 1926 (TRINDADE, 1979, p. 164/65). 

Levi Carneiro, depois da Revolu9.o de 1930, sugeria 

medidas de restri9.o a autonomia municipal mas colocando-as 

sob o controle do Poder Judici6rio e n各o do Executivo ou 
Legislativo. 

8. 1.2 Q MIJN工〔フェP工く〕  

A emenda Lauro Sodr6 prevaleceu na Constitui9ao 

Federal de 1891, deixando a crit6rio das assembl6ias 

estaduais definir o que seria "peculiar interesse" dos 

municipios. Assim, os estados puderam restringir o principio 

de eletividade para a administra9ao local. 

Muitas das constitui9うes estaduais estabeleceram um 

sistema de fiscaliza9.o da administra9ao e das finan9as 

municipais, pelo Estado. Alguns controlavam puramente a 

legalidade da vida dos municipios em a mbitos mais restritos. 

Outros fizeram-no por oportunidade ou conveni6ncia. 

Nem o Legislativo federal, nem o Poder Judici6rio 

construiram interpreta96es do peculiar interesse municipal, 

deixando-as inteiramente aos Estados. O Rio Grande do Sul e 

outros ". . . nao hesitaram em tornar todos os prefeitos de 

livre nomea9ao do governo estadual" (LEAL, 1986, p. 118). 

"Le吐  Carneiro refere-se d nomea9ao de Intendentes 
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provis6rios no Rio Grande do Sul" (COSTA FRANCO 1988, p. 
64)11 tamb6m menciona: 

nomeava-se uma junta trfplice para 
a administra9 .o comunal, em que entravam, 
respecti vamen te, um representante liberal, um 
conservadol・  e um republicano. Como os 
Conservadores se haviam praticamente 
直sso加ido e incorporado ao Partido 
Republ i cano, 	ficava assegurado a 	este o 
Predoriぼnio nas delibera95es". 

O debate sobre a discrimina9.o tributEria foi um 

dos mais acirrados na Constituinte de 1891, girando sobre 

dois sistemas de partilha. O do Governo Provis6rio enumerava 

as rendas da Uniao e dos estados, deixando na compet6ncia de 

ambos a mat6ria tributavel nao enunciada, ressalvando que no 

campo concorrente prevalecessem os tributos federais. O de 

J6lio de Castilhos discriminava a receita da Uni,o, conferia- 

lhe poder tributAvel apenas sobre quatro rendas e somente em 

casos de emerg6ncia, permitia-lhe taxar os estados. Eles 

deteriam todas as fontes remanescentes sob sua compet6ncia. 

Castilhos e sua bancada estiveram a pique da 

vit6ria mas foram derrotados pelo empenho de Rui Barbosa. em 

sustentar a Uniao como representante da soberania nacional, 

que deveria portanto contar coin meios para defend6-L,a. A 

discussao omitiu-se sobre a receita municipal, deixando-a 

inteiramente derivada da estadual. 

As fontes de receita municipal variavam de estado 

para estado, mas de modo geral constituiram-se de: impostos 

sobre pr6dios urbanos; de ind6strias, de profiss6es, sobre 

veiculos terrestres e fluviais; sobre ambulantes, placas de 

an6ncios; taxas remunerat6rias (funer瓦rias, de a gua, esgotos, 

ilumina9ao, matadouros, mercados etc., muitas delas, na 

maioria dos estados arrecadas por concession百riosJ renda dos 

bens dominicais,incluldos os dos extintos aldeamentos de 

fndios, multas por infra95es de posturas e regulamentos ou 

inobservancia de contratos; indeniza96es, restitui96es, 

11 Ibid., p. 一  18 
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dividas passivas prescritas, eventuais, etc. (LEAL, 1986, p. 

145). 

Conforme referimos anteriormente, as elei96es para 

a Constituinte regional foram renhidas, em 5 de maio de 1891, 

organizando-se as oposi95es no Partido Republicano Federal. 

Os resultados, embora comprometidos pelo regulamento Ces瓦rio 

Alvim, executado sob a lideran9a de intendentes nomeados, 

revelaram vit6ria republicana maci9a na Serra. Mas segundo 

FELIX (1987, p. 96) a legitima9喜o politica do PRR n喜o ocorreu 

de forma tranquila nos municipios de Cruz Alta e Palmeira das 

Missうes. 

Segundo a Constitui9嵐o ga丘cha, o presidente do 

Estado tinha o poder de legislar e a faculdade de demitir 

intendentes, mas o voto da maioria dos conselhos municipais 

podia tornar sem efeito a nomea9胤o do vice-presidente que 

competia ao presidente, e revogar decretos legislativos, 

expedidos por este (LEAL, 1986, p. 80, nota 51). 

A assembl6ia "feita" pelo regimento eleitoral 

Ces'rio AlvIm, foi "mais realista do que o rei": enquanto 

Castilhos prop6s a elei9ao, a Cornissao que discutiu o projeto 

propos a nomea9議o dos Intendentes Municipais (COSTA FRANCO, 

1988, p. 103). Determinou-se que os primeiros intendentes 

municipais seriam nomeados, embora estabelecida a eletividade 

dos posteriores. Tamb6m seriam disputados eleitoralmente os 

postos de conselheiros segundo legisla9ao eleitoral do 

Estado, a ser editada. 

Entre seus poderes constitucionais, o presidente do 

Estado detinha os de intervir nos municipios para demitir e 

nomear intendentes provis6rios (FELIX, 1987, p. 131), 

cancelar elei9うes municipais (FELIX, 1987, p. 94) e resolver 

sobre os limites dos municipios, alterando-os de acordo com 

os conselhos (FELIX, 1987, p. 78). Cada municipio teria sua 

lei organica (FELIX, l987,p. 79) editada no Rio Grande do Sul 

conforme sua Constitui9ao, pelo Executivo, mas de cuja 

elabora9五o podiam participar os conselhos municipais, 

inclusive 、  Tt o poder de veto. 
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Castlihos assumiu o poder em 15 de julho de 1891. 

Seu governo durou seis meses, quando foi deposto em fun95o de 

sua atitude equIvoca face ao golpe de Deodoro de 4 de 

novembro de 1891. Durante esse tempo os intendentes 

permaneceram ou foram substituidos por nomea9ao, elegendo-se 

os conselheiros munユclPalS. A falta de lei eleitoral do 

Estado, ainda n.o promulgada, as eiei95es se fizeram pela m胤o 

dos Intendentes, na forma do regimento Alvim. Em Cruz Alta, 

por exemplo, os opositores a Castilhos nao participaram das 

elei 6es, denunciando a impossibilidade de lisura do pleito. 

Durante o governo da frente de oposi9ao, o 

"governicho", depois da deposi9ao de Castilhos, instalaram-se 

juntas revolucionarias nos municipios. Consta que tais juntas 

se envolveram em assuntos de compet6ncia estadual e federal. 

Em Itaqui, por exemplo, revogaram o decreto federal de 4 de 

outubro, que instituIra as zonas fiscais, em substitui9ao a 

tarifa especial gasparista (COSTA FRANCO, 1988, p. 114/15). 

Deposto o "governicho" e eleito Castilhos mais uma 

vez, radicalizou-se a situa9ao politica, resultando na 

Revolu9ao de 1893. A vida municipal adquiriu seus claros 

contornos institucionais somente a partir de 96. 

O aparato de viol6ncia do Estado Republicano no Rio 

Grande do Sul exercia-se sobre os municipios, enfeixados pelo 

Estado. Ainda durante o primeiro governo republicano do 

Visconde de Pelotas, Castilhos, entao secretario do Interior 

e da Justi9a, bem como os demais secret瓦rios, procuraram 

esvaziar o poder do presidente, um republicano n乞o hist6rico, 

transferindo-o ao chefe de policia. Quando instalados no 

poder os castilhistas trataram de consolidar s4eu poder 

militar. Cinquenta decretos relacionados com a reestrutura9ao 

e cria95o dos corpos da Guarda Nacional foram subscritos nos 

dias 13 e 14 de julho de 1891, anteriores a posse 

presidencial de J6lio de Castilhos, desalojando gasparistas e 

instalando castilhistas. 

Castilhos dividiu a policia em administrativa e 

judici五ria, entregando aos municipios a compet6ncia para 
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manter e dirigir a primeira, enquanto reservava a segunda ao 

Estado. Ficavam sob responsabilidade do Municipio o 

policiamento preventivo, a fiscaliza9ao das pr6prlas 

posturas, a deten9瓦o dos b6bados ou turbulentos por tempo n五o 

superior a 24 horas, a inspe9ao de espetdculos p6blicos, a 

presta9.o de socorros nos casos de calamidade, a preven9嵐o de 

rixas e conflitos, etc. A policia judici6ria, com o encargo 

da repressao criminal, afeta ao Estado, era confiada a um 

chefe de policia, a subchefes regionais, a delegados e 

subdelegados, todos funcionarios nomeados em confian9a. 

Subsistia por essa forma, aproximadamente, o mesmo regime 

policial do Imp6rio, efetivo instrumento de coa9ao politica 

(FRANCO, 1988, p. 158). 

Ficava sob a compet6ncia do presidente a divisao 

das regi5es estaduais (art. 27) e a transfer6ncia de um lugar 

para outro do pessoal do servi9o policial, como melhor 

achasse conveniente. 

Os subchefes de policia (inexistentes em outros 

estados brasileiros) delegados do presidente do Estado, 

usavam a coer9ao porque eram elementos de confian9a do 

Governo, instrumento do Poder Executivo. Em geral eram 

coron6is ou politicos-chaves da regiao. Algumas vezes, em 

momentos criticos eram enviados representantes oficiais do 

Governo, funcion瓦rios, sobretudo bachar6is em direito para 

tal cargo. 

O chefe de policia exercia um papel intermedi瓦rio e 

tamb6m de redistribuidor de vantagens, mas o subchefe atuava 

na coopta9,o politica dos coron6is ao castilhismo ou na 

repressao, quando invi言vel a coopta9五o. A for9a policial, no 

caso das subchefias n.o era de carreira, mas os subchefes 

podiam requisit瓦-la, isto 6 , a Brigada Militar. 

A grande soma de poder dos subchefes de policia 

advinha, em primeiro lugar, da confian9a do presidente e do 

grande n丘mero de municipios sobre os quais cada um dos quatro 

subchefes (um para cada distrito em que se dividia o estado) 

tinha jurisdi9議o. O subchefe de policia era um cargo politico 
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muito disputado e de prestigio; sua cria9航o foi uma forma 

politica de absor9ao da estrutura de poder local existente 

sem criar conflito com o novo poder (FELIX, 1987, p. 121 a 

123). 

A organiza9五o da policia municipal tamb6m era 

importante. O subintendente acumulava as fun96es de 

autoridade policial. O cargo era ocupado em geral por 

coron6is que muitas vezes entravam em conflito com outros 

poderes municipais ou corn o do Estado, na pessoa do subchefe. 

O terceiro fator do aparato policial constituia-se da Guarda 

Civica, da Brigada Militar e dos corpos provis6rios. 

A Guarda Civica foi instituida no final de 1889, 

pelo ato n0 31 do Visconde de Pelotas, sob a inspira頭o de 

Castilhos. Substituia a antiga for9a policial da Provincia, 

mas com estrutura e disciplina militares, constituiram o 

n丘cleo da Brigada Militar, pilar do dominio politico 

republicano, criada em dezembro de 1892, no momento em que 

aumentara a animosidade entre republicanos e federalistas. Na 

imin6ncia da Revolu9胤o Federalista, foi acrescida em 21 de 

dezembro de 1892 dos "corpos provis6rios civis", para auxilio 

das for9as policiais. 

for9as 

estava 

Os coron6js da Guarda Nacional constituiam 

civis investidas de poderes militares. A novidade 

na exist6ncia dessas for9as auxiliares mas na 

as 
~ nao 

sua 

organiza9ao, manuten9ao e recrutamento via Poder Executivo. 

As armas oficiais eram usadas por pessoal comandado pelos 

coron6ls da Guarda Nacional, transformados em chefes de 

corpos provis6rios. Os 17 corpos provis6rios foram criados em 

dezembro de 1892, todos em redutos oposicionistas. Tanto na 

Revolu9ao de 93/95/ quanto na de 23 os corpos provis6rios 

foram organismos fundamentais de refor9o das tropas 

legalistas. 

Subchefia de policia e Brigada Militar com os 

corpos provis6rios constituiram os mecanismos mais 

importantes de articula9ao do poder do Estado com o poder 
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local, atuando tamb6m de forma imprescindivel nas elei96es 

(F豆LIX, 1987, P. 126). 

A compet6ncia dos municipios regulamentou-se pela 

lei no 19 de 12 de janeiro de 1897: 

"Ao estado competem os servi9os de 
interesse geral e ao Municipio os de interesse 
local, tais como a ilumina9言o pdblica, a 
extin9言o de inc6ndios, a assist6ncia a 
inf瓦ncia desvalida,a via9ao municipal e as 
comunica96es postais e el6tricas que n言o 
transponham os 1力nites do municfpio. 

万‘ servi9os que competem cumulativamePte 
a ambos, como os de higiene pdblica, 
abastecimento de E gua a popula9言o e os esgotos 
de cidadタが  e vilas" (LEI no l9 apud 
RUSSOMANO)1 A. 

A lei n0 18, da mesma data, promulgou a legisla9ao 

eleitoral do Estado, originada na lei federal de 26 de 

janeiro de 1892, diferenciando-se dela quanto a tr6s pontos 

essenciais: 1) o voto a descoberto; 2) o recurso das decis6es 

da comissao municipal de alistamento para o Juiz de Comarca e 

das deste para o Superior Tribunal; 3) regulou a cassa9ao de 

mandato. 

O voto a descoberto ligava-se ao preceito comtiano 

de 	"viver a s claras" mas 	serviu como "extraordin6rio 

mecanismo de pressao e fraudes, sobretudo na zona rural". 

Aos conselhos municipais competia a montagem das 

elei96es, com o que as dominavam. Cada municipio tinha a sua 

lei eleitoral e na sua interpreta9ao anteviam-se as m6ltiplas 

possibilidades de se alterarem resultados, al6m da 

interposi9ao de recursos, como a nao instala9ao de mesas 

eleitorais. 

A possibilidade de recurso das decis5es da Comissao 

Municipal de alistamento, decidida depois da Revolu9ao, 

contemplaria, teoricamente a existさncia de oposi9谷o. Mas os 

poderes constituintes do governador, acima mencionados, em 

12 RUSSOMANO,Vito r. Hist6ria Constitucional do Rio Grande do Sul. Porto 
AlegreS Assembl6ia Legislativa do RS, 1976, 386p., p. 296. 
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rela9ao A s iritend6ncias esvaziavam-nos substancialmente, pela 

s6rie de entraves que colocavam na pr瓦tica (F面LIX, p. 

127/128). 

8.1.3 L1E】工  ; IE】  TERRAS, PRe) E' R工cs 

NAてコ工く〕IEA，工S E】  3E】U USく〕  

O governo provis6rio da Rep丘blica, pelo decreto 

451b de 31 de maio de 1890, estabeleceu reformas no registro 

e transmissao de propriedade, operando pelo sistema Torrens. 

O titulo de propriedade emitia-se ap6s o exame dos 

documentos pelo juiz de direito e constava em cart6rio. 

Arrendamentos, vendas e hipotecas registravam-se nesse mesmo 

titulo. O documento da propriedade era ao mesmo tempo um 

quadro de compromissos do propriet瓦rio. Mediante a venda, 

anulava e passava-se o titulo para o adquirente somente com 

nome do 丘  ltimo possuidor. O objetivo dessa medida era: 

seguran9a (. . .)habilI tal・ o proprietdrio a nao recuar ante 

os 刀iai ol・es saciブ査cios para a explora戸o da tel・I・a e atraか  
para ela as ambi96es do capital'' (BARBOSA, Rui et ailI apud 

KLIEMANN)13 . 

registro 

Justi9a, 

num dos 

A legitima9ao do titulo passava por um oficial de 

ligado ao juiz de direito e ao Minist6rio da 

para finalmente ser publicado no Di瓦rio Oficial e 

jornais da capital ou do centro da Comarca. Qualquer 

discuss.o sobre o mesmo, depois disso, teria que ser 

requerida ao juiz com encargos por conta do requerente. 

A Reparti9五o Geral de Terras P丘blicas, ligada ao 

Minist6rio da Ind6stria e Obras p6blicas dividiu-se em quatro 

13 kliemann,Luiza H. Schmitz.RS: Terra & Poder, Hist6ria da Quest動  
Agr4r.f a. POA, Me!'cado Aberto, 1986, p. 42 
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se96es: a de terras p丘blicas, encarregada da coloniza9ao e 

funda9喜o de n丘cleos; a de imigra9胤o, incumbida da localiza9ao 

e servi9os dos imigrantes; a se9五o encarregada de trabalhos 

t6cnicos e a de contabilidade. As inspetorias dos estados 

foram substituIdas pelas Delegacias de Terras e Coloniza9胤o, 

Ag6ncias de Imigra9ao e Comiss6es de Terras. 

Essa organiza9ao sofreu modifica96es porque o 

federalismo concedeu aos estados certa autonomia na resolu9胤o 

dos problemas de terras. O Rio Grande do Sul possuia uma 

Diretoria de Terras e Coloniza95o ligada a Superintend6ncia 

de Obras P6blicas. 

Reduziu-se temporariamente o poder das comiss6es e 

dos juIzes comiss言rios. O presidente do Estado nomeava seus 

chefes e encarregados das medi96es, conferindo-lhes maior 

poder sobre os assuntos fundi云rios da regi気o. Mas isso, como 

sublinha Luiza Kliemann, n各o significou independ6ncia plena 

em rela9嵐o a administra9五o central que colocara limites ら  

gestao estadual por leis gerais'4 . 

O Governo Federal determinava solu96es para 

problemas da pequena propriedade nos estados, pelo decreto 

528 de 28 de junho de 1890. Proprietarios de terras, 

companhias colonizadoras e bancos de investimento, deveriam 

atuar segundo a classifica9航o de propriedades particulares e 

devolutas em tr6s categorias: a) propriedades em estado de 

cultura que pudessem alojar 30 familias distribuidas em 

lotes. O propriet五rio receberia um pr6mio de 200$ por familia 

colocada e mais 250$ por casa provis6ria construida; b) 

territ6rios adquiridos por empresas que se formariam para 

povoamento de terras devolutas Onde al6m do loteamento 

previsto em lei dever-se-iam edificar escolas, f言bricas e, no 

minimo, uma enfermaria. Al6m do pr6mio por familia colocada e 

casa construida, a Companhia recebia mais 1.500$ por 

quil6metro de estrada em dire9気o a cidade ou esta9ao 

ferrovi豆ria mais pr6xima; c) grandes propriedades que al6m de 

terra para cultivo possuiam engenhos centrais ou f瓦bricas, 

14 Ibid. p.'I 
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abrigando at6 500 familias. Al6m dos pr6mios j referidos 

esses propriet瓦rios receberiam 800$ para a constru9胤o de 
caminhos internos, bem como a concessao de terras devolutas 

para o estabelecimento de mais familias. Determinava ainda 
que: 

''o propriet言rio que tiver na propriedade 
cem fanぼlias regularmente localizadas, 
receber画  5000$.Este pr6n万o se repetir巨  tantas 
vezes quantas for p.roporcionalmente preenchida 
aquela condi9言o, efetuando-se o respectivo 
pagamento depois de feitas as necess'zゴas 
yenユ  ricaCoesー  ID葛じhiclU n" bZ8 de z 8.Ub.1890 
apua hL11MANN )一 'ノ．  

O ato federal no 19 de 19 de dezembro de 1892 

entregou a companhias, o que jE vinha acontecendo no Rio 

Grande do Sul desde 1889 (KLIEMANN,1986, p. 45) o trabalho 

t6cnico relativo a discrimina9三o de terras, medi95o de lotes, 

constru9ao de estradas e caminhos vicinais, antes afeto as 

comiss6es de terra. A Inspetoria de Terras sugeriu ao Governo 

da Rep丘blica a implanta9ao desse sistema, denunciando a 

incompet6ncia do anterior propondo a extin9五o do pessoal das 
co皿ユssoes, 

O superintendente dos Neg6cios de Terras e 

Coloniza9ao solicitou ao presidente do Estado aten9ao quanto 

a apropria9ao irregular de terras pela a9ao de juizes 
comiss瓦rios e recomendava que: 

''por um ato se declarem sus tadas・  as 
legitima96es de posses e revalida96es de 
concess6es at6 segunda ordem, bem como a 
discrijnjna9言o entre terras pdblicas・  e 
particulares, sobre o caso em que essa 
discrimina9aTh 6 feita pelos chefes de 
Comiss6es discriminadoras investidas de 
atribui9 6es de JuIzes Comiss百rios"(OFICIO DO 
SUPERINTENDENTE apud KLIEMANN)よ 0 . 

ロ  BanCo Iniciador、  de Melhoramentos ficou 

encarregado de discr:in住nar as terras no Rio Grande do Sul. 

Assim, grandes 	extens6es de terra foram reservadas a s 

15 Ibid. 
16 Ibid. p. 53 
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companhias para ser-crul medidas em pontos afastados das regi6es 
ja povoadas 『  

O Governo do Estado desapropriou uma faixa de terra 

de 2km de largura para cada lado do eixo das estradas de 

ferro e de rodagem e das margens dos rios navegEveis para 

fins de coloniza9五o agricola, declarando a necessidade de 

preparar as popula96es da campanha para a agricultura, pelo 

ato no 198 de 14 de fevereiro de 1891. 

Os dissidentes republicanos que assumiram o poder 

quando foram depostos, Deodoro, do governo federal e 

Castilhos, do governo estadual, agiram em rela95o as quest6es 

de terra, em consonancia geral com o programa do PRR, nao 

obstante suas diverg6ncias. Tomaram medidas quanto a venda de 

terras em hasta p丘blica e a delimita9ao das concess6es 

territoriais: 

''Nenhuma concess言o de terras ser百  maior 
de loo hectaz・es, se fol・em destinadas a 2avoura 
ou de 400 hectares se o forem a coloniza9ao 
dentro do prazo dc 5 anos. Contados da data de 
escritura sendo as terras divididas em lotes e 
estes demarcados, estabelecendo-se neles, 
agricultores nacionais e estrangeたos sob pena 
de reverterem as terras ao domfnio do Estado" 
(OFICIO AO GOVERNADOR apud KLIEMANN)''. 

De volta ao poder, Castilhos afirmou perante a 

Assembl6ia de Representantes a necessidade de moralizar a 

questAo fundi ria em mensagem do ano de 1896. Criou para 

tanto Comiss6es Verificadoras em todo o Estado, a 5 de mar9o 

de 1897, com o objetivo de juntar documenta9るo e, se 
necess瓦rio, proceder nova medi9喜o e legitima9ao das terras 
(KLIEMANN, 1986, p 55). 

Editou-se, em 5 de outubro de 1899, a lei n0 28, a 

primeira sobre a propriedade de terras do Rio Grande do Sul. 

Entre outras disposi9うes, ela limitou a distribui9各o de lotes 

de 25ha, determinando que: os proprietarios iniciassem a 

prepara9ao das terras em noventa dias sob pena de nao 

receberem sequer titulos provis6rios, at6 o pagamento total 

17 Ibid. p 54 
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do lote. A terra e as benfeitorias ficariam hipotecadas ao 

Estado. 

Delegados e subdelegados de policia, promotores 

p6blicos, administradores de mesas de rendas e coletores eram 

incumbidos de eXercer especial vigilancia a bem da 

conserva9議o das terras p丘blicas, promovendo o despejo e a 

consequente a9ao penal contra os invasores ou usurpadores das 

ditas terras (kLIEMANN, 1986, p. 72). 0 Executivo teria a 

6ltima palavra sobre a revalida9.o, legitima9ao, verifica9.o 

de terras e solu9ao de litigios. 

Se o presidente do Estado entendesse que alguma 

medi9胤o fosse irregular, poderia proceder novas medi96es e em 

caso de recurso, "o presidente promove ou nao como for de 

justi9a; e desta decisao nenhum 

313, p 72). 

recurso caber'" (DECRETO no 

Segundo as leis de terras, os moradores de 

florestas do estado, deviam limitar-se a cultivar capoeiras 

existentes, com autoriza9気o dos chefes das comiss6es de 

terra, e seus auxiliares florestais. Somente constatada a 

necessidade, poderiam fazer novas derrubadas e utilizar 

madeiras mortas, ficando sujeitos a multas em caso de 

descumprimento dessa determina95o. Os que nao tivessem tempo 

de ocupa9ao ou titulo de dominio para a legitima95o de terras 

deveriam aguardar que o Estado as concedesse e demarcasse, 

cultivando apenas capoeiras at6 o limite de 5ha. 

O decreto 313 de 4 de julho de 1900, al6m de 

proibir o corte da vestimenta marginal dos rios, normatizava 

ro9ados e deirubadas em geral. Previa no capitulo II sobre 

florestas protetoras, na sec9ao III: 

"art.183 - Os cortes de madeira sao 
ordin亘rios ou extraordin百rios; os cortes 
ordin瓦rios sao os que servem aos usos e 
benfeitorias necess'zゾas ou d teis dos pr6dios 
rdsticos; os cortes extraordin亘rios sao os que 
se destinam ao com6rcio(...). 

art. 191 -(...) Conv6m suprimir ou ao 
menos restringir, tanto quanto possfvel os 
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art, 192 1 Consjderalll~se produtos art, 192 - Consideram-se produtos 
acess6Hos os que prov6m das pr6prias arvores 
にascas, folhas, frutos, sucos'ou de plantas 
sei vagens, (hervas, arbustos lenhosos/ ou de 
plantas cultivadas(...), 

Art, 188. - De 10 em 10 anos ou de 20 em 
20 anos, no 刀i亘ximo, I・ever-seー瓦  o plano da 
economia florestal para o fim de regular-se a 
explora戸o normal, prevenindo-se as 
antecipa96es sobre o crescimento ob os abusos 
do goso al6m de uma ce子・ ta quantidade anual'' 
(DECRETO 313 apud SOUZA)' 。 . 

As resist6ncias sobre determina96es quanto ao 

regime florestal estavam previstas, portanto, na pr6pria lei. 

O regulamento do decreto 313, publicado em 27 de 

mar9o de 1902, previa o arrendamento dos ervais mediante 

concorr6ncia p6blica; discrimina9喜o das terras; organiza9ao 

de um cadastro com indica9ao da 百  rea e situa9ao dos ervais, 

proibia quem n言o fosse arrendat瓦rio de fazer erva,o corte de 

qualquer outra 五  rvore, construir habita96es, ro9ar e queimar 

a distancia de 1.500 metros dos ervais; instituia o controle 

de qualidade, incumbia os coletores administradores de mesas 

de renda e autoridades policiais a fiscaliza9五o da explora9ao 

dos ervais'9. 

Editou-se novo regulamento de terras em 10 de 

agosto de 1922. 0 pr6prio texto introdut6rio referia-se a 

necessidade de incorporar na lei uma s6rie de regulamentos 

que modificaram a lei de 1900. 

Suspendeu-se a distribui9ao de terras devolutas ao 

norte do estado, recomendando organizar col6nias somente em 

lugares j servidos por estradas20 . Ratificou-se a reserva de 

faixas de 2 a 5km., em boas matas,para cada lado das 万nhas 

f6rreas e dos cursos de 百  gua naveg巨veis, para a explora戸o 

18 SOUZA, Paulo. Legislaio Florestal. Segunda Parte. Rio de Janeiro, 
Minist6rio da Agricultura, 1935, 184 p., p. 327. 

19 Relat6rios de Estado da Secretaria de Obras P6blicas 1903/1904, p. 25, 
A.}.R.S. 

20 PEREIRA SOARES, Mozart. "Evolu9ミo da Propriedade Agr瓦ria no Brasil 
(das Capitanias Heredit丘rias ao Estatuto da terra: 1632 - 1964)". A 
hora vete in'ria. Porto Alegre (48) : 6 - 16, mar/abr. 1989. 

produtos acess6Hos cujo goso impede de 
atingir a floresta o m画ximo de produ9ao, 
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norestal ou outro fim de utilidade pdblica,dennitム'a ou 
temporariamente2'. 

O limite de reserva do decreto 198 estendeu-se de 2 

para 5 quil6metros e contemplou-se a explora9乞o florestal. 

Embora a coloniza95o desapare9a do texto, a express各o "outro 
fim de utilidade p貢blica" deixou uma abertura para essa 
finalidade. 

O capitulo V do regulamento da nova lei tratava das 

terras de ervais: 

''Art.18 - Os ervais do domfnio pdblico 
podem ser arrendados,por6m somente os das 
zonas onde seja realis亘vel a たscaliza9言o da 
extra9 ao,de modo a ficar assegurada a efetiva 
conserva9 ao dos mesmos, 

Em regra os arrendamentos ser動  anuais, 
compreendendo zonas pouco extensas, limitadas 
Por Ijnhas naturaiS' 

P. dn i co ~ A Diretoria de terras e 
coloniza9言o expedir百  instru96es especiais, 
pr6viamente aprovadas pelo secret百rio de 
Estado dos Neg6cios das Obras Pdblicas, 
regulando a explora9a'o dos ervais' 

Art, 19 一  As tex・ras de ervaiS Po dem ser 
aproveitadas na organiza9ao colonial de que 
trata o tftulo segundo do presente 
regulamento,por6m computado no p reco de venda 
aos ioces rurais o valor do ervaI'I"'‘. 

A compara95o dessa sintese sobre a explora9三o dos 

ervais, com o regulamento publicado em 1902, demonstra que o 

Governo conservou-se determinado a fazer somente concess6es 

aos pequenos produtores que renunciassem a explora9喜o 

itinerante e se subordinassem a administra9ao estadual, vale 

dizer, em termos locais, aos delegados, subdelegados de 

policia, administradores de mesas de rendas e outras 

institui95es como as comiss6es de terra. 

"Os terrenos indispensEveis para a defesa das 

fronteiras, fortifica9さes, constru96es militares e estradas 

de ferro federais" foram considerados nacionais, pelo artigo 

64 da 	Constitui9るo de 」  1891. Sem definir crit6rios de 

21 SOUZA, oh. cit., p. 331 
22 Ibid. 
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necessidade, em paragrafo 6 nico, dizia ainda a lei que os 

"pr6prios nacionais que n.o forem necessarios para servi9o da 
Uniるo passarao ao dominio dos Estados em cujo territ6rio 

estiverem situados". O minist6rio a que ficaram afetos tamb6m 

n.o foi definido embora coubesse a Fazenda executar cadastro 

e assentamentos23 . 

8.2DE珊概脇  

Que imagem de si mesmos emitem os Kaingangs atrav6s 

de sua organiza9五o? Qual a imagem de indigena produzida pela 

legisla9ao republicana sobre direitos e terras indigenas? 

8. 2. 1 GRQAJ,T I Z PC● AC) 	工NGi\Nく芽  

VIEIRA dos SANTOS (1949), chefe do Posto de Nonoai, 

escrevendo sobre os Kaingang , refere que: 

ainda se observam vestfgios 
teocr瓦Hcos (. . .) urn sacerdote da tribo ~ o 
Ku i6 一  prediz o futuro e orienta o Chefe do 
executivo nos fatos de maior importEncia para 
a vida da na9言o, em nome de poderes 
sobrenaturais' Contudo h' preponderEncia de um 
governo que se poderia chamar de militar (. 
.) sobre o sacerdote e a aus6ncia de 
hereditariedade teocr'tica,assinalando-se um 
sistema de escolha de Comunidade ~ Chefe do 

23 KLIEMANN, c' . cit., p. 123 
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Executivo ~ pelos comandados"24 (SANTOS apud 
BECKER). 

A comunidade escolhia o chefe. Apresentado e 

aceito, ele assumia a designa9ao de Coronel e seus poderes, 

perante uma reuni o geral, a Revista grande. Seu primeiro ato 

consistia na escolha de seus auxiliares, os mesmos da 
Sl t.ua頭。  anterior ou outros,que assumiam a designa頭。  de 
ma加r・  capi I;言o, tenente, alfel・es e cabos. Os membros da 
comunidade assumiam a denoniina9気o geral de soldados, 
obrigados a cumprir todas as determina9うes do chefe imediato. 

O coronel, ao assumir o cargo, estabelecia sua 

forma de governo, que consistia em determinar procedimentos e 
puni93es a transgressるes. Todas as faltas julgavam-se e 
puniam-se sunlarjamente (BECKER, 1976, p. 116/17). 

FISCHER (1959) fornece informa93es contradit6rias 

as anteriores. Segundo ele, a chefia era hereditdria, 

baseando-se em fatos sobre a descend6ncia do velho Fongue no 
Toldo do Inhacord: 

o major Fongue S6 tinha um fHho e 
uma たlha.Morreu durante a pHfIleira guerra 
mundial e, como o filho j瓦  tinha morrido antes 
do pai, a dignidade de cacique passou por 
heran9a a seu neto Chico Fongue. Mas outro 
neto, (. . .) Siqueira Arve de Oliveira 
Fongu e, lhe contestava o cargo e a dignidade 
'. . ．ノ  cada um dos pretendentes tinha os seus 
adePtos, a tribo se ciadiu e se oniginou uma 
guerra ( ．  』  ． )na qual houve muitos mortos de 
lado a lado. Siaueira一Fondue morreu cm l945', 
I‘〒ーパTll,n 一一．．一」 1、1=，二T7T,て，、 25 	“一  (FISCHER apud BECKER)"'. 

Todos os homens de maior idade participavam da 

reuniao da tribo. Comandada pelo cacique, o coron6, cujas 

propostas geralmente eram aceitas, ela fazia o papel de poder 
j udュcュarユ。・  ’'A adinユnjst ra戸o do governo, naturalmente, 9U ando 
considera necess'rio,d言  certas diretrizes,mas por pHn Cl PユO 
se abstf, de qualquer interven9言o direta, . .''(FISCHER apud 
BECKER) 26. Os delitos cometidos pelos indigenas dentro d 

24 BECKER, ob. cit., p. 116 
25 Ibid., p. 117 
26 Ibid., p. 118 

一F一一一一一。一‘ UIRGS 
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reserva, contra a tribo ou seus membros julgavam-se em 
reuni o; os 	insignificantes s6 pelo cacique e aqueles 

cometidos fora da reserva ou que nao afetavam a tribo e seus 

membros pertenciam a jurisdi9ao de 6 rgaos do Estado. 

Os Kaingang reuniam-se em Revista na casa do chefe, 

para ca9ar, melar e para determ:ina96es do Coronel em geral. 
Ele: 

d圧  conselhos, passa ordens a seus 
auxnjares para que cumPram com o 
determinado; os auxiliares, (. . .)por ordem 
hier画rquica, vao repetindo o que seu chefe 
直sse e exigindo seu cumpHmen to, Os homens 
（・  ，  .)sentam-se em cfrculo no ch言o, (. . .) 
a autoHdade(. . .)permanece de p6,no 
centro, dando as ordens em tom severo e 
gesticuスando com energia" (SANTOS apud 
云ECKER ) 27 . 

A poliginia cacical persistiu no s6culo XX (BECKER, 

1976, p. 124). Os casamentos mistos com membros de outras 

ra9as eram tolhidos, mas, quando aconteciam, providenciavam 

para que n五o gerasse prole (BECKER, 1976, p. 141). 

Segundo FISCHER (1959), o toldo de Inhacor瓦  tinha a 
popula9各o indigena mais pura, com 87,50% de i ndios sem 

mesti9agem at6 1959. Mas, segundo SALZANO, em 1960, a 

mesti9agem era um fato comprovado. Nos postos a frequ6ncia, 

para a mesma data era de 76,55 % e nos toldos, de 49,85 % 

(SALZANO apud BECKER) 28. 

Os Kaingang passaram a criar gado muar e eq ino 

para com6rcio. Criavam suinos e galinhas mas nao criavam nem 

consumiam carne bovina, suprindo a alimenta9ao com a ca9a. 

Passaram a criar o c気o como auxiliar dessa atividade, por 

volta de 1910, preocupando-se com seu treinamento (BECKER, 

1976, P. 180/182). Um certo incremento da agricultura ocorreu 

a partir da tentativa de aldeamentos pelos mission瓦rios e 
postos do Servi9o de Prote9ao aos Indios (1910). "Planta-se 

milho, fe ijao,mandioca,arroz, trigo e soja.As colheitas 

27 Ibid. , p. 122 
28 Ibid., p.' '12 
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s.o boas" (FISCHER apud Becker)29 . O trabalho exercia-se 

ainda com sentido puramente de subsist6ncia, at6 por volta de 
1929. 

A lei de prote9気o ao i ndio previa a obrigatoriedade 

do trabalho nos postos indigenas: ". . . todos os Kaingang 

adultos masculinos estao obrigados ao trabalho sob a dire9.o 

dos funcion rios da administra9ao . . .'' (FISCHER apud 

BECKER) 30 , obriga95o v瓦lida para as mulheres que podem ser 
dispensadas em caso de terem filhos pequenos. Introduziu-se a 

ro9a comum e a ro9a particular: 

visto que os homens s言o obrigados 
a tl・abaihal・  nas Planta95es comuns,Pertence 
as mulheres, ao lado dos trabalhos caseiros 
e do cuidado das ciゴancas , de tamb6m 
cuidarem 	das 	plan ta96es 	pequenas, 
Partjculal・es. Apesal・  disso ainda disP5em de 
temPo para trancar cestos, peneiras e 
esteiras e outros obJetos aue mais tarde 
serao venaiaos ( ribじnld aPua bbじhL民 j、ー一・  

Segundo refer6ncias que abrangem a primeira metade 

do s6culo XX, o trabalho desenvolvia-se de acordo com planos 

e dire9ao do administrador: pequenas tarefas dom6sticas; 

lavoura: corte de mato, prepara95o de ro9as, cultivo da 

terra, semeadura de pianta9うes, limpeza de ro9as, execu9胤o 

das colheitas; constru9五o de estradas e pontes; conserva9ao 

de m五quinas e instrumentos agricolas; cuidado do gado e dos 

cavalos; para 

comunit瓦rias, 

as mulheres: trabalho nas cozinhas 

fazer lenha e outros trabalhos, sob a 

vigilancia de seus chefes indigenas (BECKER, 1976, p. 187). 

A troca tornou-se usual entre os Kaingang, no 

s6culo XX. Segundo Vieira dos Santos, at6 1949, vendiam seus 

produtos por pre9o insignificante, trocavam ab6bora, milho, 

frutas, obras de taquara por erva-mate, sai, fumo e tecidos. 

Houve um crescimento e um certo interesse pelo com6rcio, mas 

conflituoso: s6 vendiam ら  vista e somente aceitavam 

encomendas ou trabalhos se pagos adiantado. Por6m, 

29 Ibid., p. 183 
30 Ibid., p. 187 
31 Ibid. 
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frequentemente, recebida a importancia, n胤o voltavam mais; de 

outro lado, era frequente, da parte de empregadores, 

remunerar o trabalho do i ndio com bebida alco6lica e comida. 

A terra de ca9a e pesca persistiu livre, sendo 

propriedade exclusiva a obra, a planta, o resultado do 

trabalho. A terra de plantio persistiu privada. Segundo 

M6traux, ela ainda era, at6 1963, objeto de usufruto: "o 

lavrador de um campo 6 reconhecido como seu dono exclusivo; 

se morrer antes da coliheita, as plantas sao destruIdas" 

(METRAUX apud BECKER) 32 , mas passou a ser demarcada pelo 

posto. 

Sobrevivia o espirito comunitArio do passado, at6 

1949: 

"haja, embora o direito exclusivo da 
propriedade, (. . ,) quando uma fam lia 
possui milho,porcos, etc.,e outra ou outras 
est言o mal de aljmentos, z・ednem-se 言quelas e 
comem tudo quanto h瓦 ， sem que a possuidora 
tenha um a'esto de recusa.Ele pouco pensa一 QU 
naaa Pensa no luturo'' (bAN1U$ apua b葛  UlUiI)11・  

minoria 

gue s6 

do Sul 

Segundo FISCHER (1959) os Guaranis constituiram uma 

no s6culo XX: '', . . um pequeno grupo de guaranis, 

muito mais tarde vieram do Paraguai para o Rio Grande 

do numa reserva em Nonoai, vive (. 	. 	, ) aIoj 

  

ーー一＋ ‘一一ー一．へ‘一  」ー一 .7 一」一” ‘T t O t' T_T t' I，  一ー．．」 1,t t1 TI r1つ、 34 
I/la レ」しα“パ＝I」しヒ  ・L にブ‘ノ」・とェu （ノ  、 I’ 上 ‘J、ノ工lL」いJ く'ruu 工’よ；」レI“二」」、ノ  

32 Ibid. p. 193 
33 Ibid. p. 192 
34 Ibid. - n. 142 
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8.2.2 1)工RE:1コ了OS E】  PE】RRAs 

工1寸I〕エGF;NAS 

O decreto no 07 de 20 de novembro de 1889, passou 

aos Estados a atividade de catequese e civi1iza9ao dos 
indios: 

''Art ・ 2' At6 a deたnitiva constitui9 ao dos 
Estados Ui万dos do Brazn, aos governadores 
dos mesmos Estados competem as seguintes 
atiゴbui95es; 

1& 12・  Promovei・  a organiza9言o da 
estatlstica do Estado, a catechese e 
civiliza9言o dos indfgenas e o estabelecimento 
ノJ」, 一一 1一，,',，ー’' Il、1アr・1:)1二”1,ハ  ．へ r.ワ  ーー、．．一」  ノ， T,TT~1て，1、、 jD ae coionias (L)1じ1Q1U fl"( apuct G1UUERJ'J'J. 

Tais disposi96es n5o revogaram o decreto n0 426, de 

24 de julho de 1845.. Houve apenas delega95o de uma atividade 

antes de responsabilidade do governo central para os estados 

e nada derrogava o restante da legisla9ao at6 entAo vigente. 

Os i ndios continuavam sob o regime da tutela 

orfanol6gica, quanto a capacidade civil, reafirmada pela Nova 

Consolida9各o das Leis Civis, de Carlos Augusto de Carvalho: 
Art ・  92, ＆  竹nico. ''Os i ndios ou sei vfcolas sao equiparados 

aos orphaos" (NOGUEIRA apud GEIGER) 36 . 

Portanto seus direitos continuaram imprescritivejs: 

"Art. 967，  ー  N言o com・e a PresczゴP9言o 
contra menores de l4 anos. 

&t'Jn i co. Depois dessa idade a presciゴPc動  
correr巨  contra elies, que poderaTh valer-se 
oportunamente do beneflcio da restituicao" 
、し tUtViUji1O aPua wiui 民J'J’. 

35 GEIGER, ob. cit., p. 19 
36 Ibid., p. 32 
37 Ibid., p. 19 
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A Constitui9五o de 1891, entretanto, omitiu-se 

quanto aos indigenas, mas previu em seu artigo 83. 

''Continuam em vigor, enquanto n言o 
revogadas, as leis do antigo regimento que 
explicita ou 加plicitamente nao forem 
con tr巨Has ao sys tema de governo たrmado pela 
Constitui9.o 	e 	aos 	princfDios - nella 
consagracios'' (CON b'i' 1I'U IvAO apud GEIGERjti ti. 

Apenas o Apostolado Positivista e algumas vozes 

iso'adas consideraram a quest各o indigena, propondo o 

reconhecimento dos "Estados Brasileiros Americanos" a serem 

amparados pela prote9航o do Governo Federal e plenamente 

respeitados na posse de seus territ6rios. 

Segundo GEIGER, contrapondo-se a M. Linhares de 
Lacerda, 	at6 sobrevjrern as 	leis dos Estados 	a respeito dos 
indigenas e terras, 	persistiam as imperiais 	(GEIGER.,1985, 	p. 
20). 

O Servi9o de Prote9ao ao tndio 

de 	Trabalhadores Nacionais), 	criado em 

(SPI 

1910, 

- e Localiza9るo 

pretendia: 	1) 
assegurar ~ a 	legisla9各o das terras por eles ocupadas, sua 
medi9ao e demarca95o, garantindo-lhes o usufruto; 2) prestar 

assist6ncia aos aldeados ou n胤o, em termos de alimenta9ao, 

estabelecimento de povoa96es e socorros m6dicos; 3) proibir o 

desmembramento do n丘cleo familiar indigena. 

O lema de Rondon "morrei・ se Preciso for, matar・  
nunca" (RONDON, apud KLIEMANN)39 , propondo respeito aos 
direitos indigenas, era de inspira9るo positivista. 
Filosoficamente baseava-se no pressuposto evolutivo: ". . . a 

evolu9ao dos primitivos rumo ao estagio cientiたco deveria se 
espon t言nea, sem romper com os degraus in termed編Hos pelos 
quais deve passar o ser humano"4o e buscava politicamente 

evitar o conflito que atingiria a ordem, inviabilizando o 

progresso. 

38 Ibid., p. 20 
39 KLIEMANN, ob. cit., p. 130 
40 Ibid. 
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No caso do Rio Grande do Sul, ''a prote9動  fraterna 
aos indfgenas"41 foi imediatamente adotada por alguns 

positivistas entre os quais estava Torres Gon9alves, que 

passou a dirigir os servi9os de Terras e Coloniza9.o, em 

1910. 

Com isto, o SPI devolveu ao estado o cuidado com os 

indigenas, mantendo unicamente sob os seus servi9os o toldo 

de Rio Ligeiro, esp6cie de modelo de aldeamento, com escola 

agricola, e que tinha por objetivo atrair ind工genas 

desaldeados. 

O governo estadual demarcou, entre 1908 e 1913, 

quase todas as terras indigenas. Em 1922, as demarca9うes 

estavam concluldas. Havia 10 toldos: Nonoai (34.908ha), 

Guarita (23.187ha), Inhacor5 (5.859ha), Ligeiro (4.552ha), 

Cacique Dable (5.450ha), Votouro (3.lO4ha), Serrinha 

(11.950ha), Ventarra (733ha), Guarani (741ha), Carreteiro 

(6Olha) (KLIEMANN, 1986, p. 131). 

A Igreja tamb6m posicionou-se sobre o problema, por 

orienta9喜o do Papa Pio X, visando que "(. . .) a vara crista 

haja de florescer um dia para a colheita de excelentes 

frutos" (PIo X apud KLIEMANN)42 . 

Dom Jo航o Becker convocou as ordens religiosas por 

uma Carta Pastoral para que trabalhassem na prote9ao e 

catequese dos i ndios. Atendendo a essa convoca9ao, muitas 

ordens enviaram mission6rios para aldeamentos. Em 1909, o 

capuchinho Bruno de Gillonay aconselhava ao governo estadual 

formas de civilizar os i ndios, localizados em Lagoa Vermelha. 

Segundo ele seria necess6rio: a) reconhecer, como propriedade 

dos i ndios, a terra que sempre ocuparam; b) dividir esta 

propriedade em lotes sem possibilidade de venda; c) construir 

uma escola agricola; d) nomear com "urg6ncia" um di-retor do 

aldeamento que tamb6m receberia terras para si e para sua 

familia, 

41 Ibid., p. 132 
42 Ibid' 
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Havia no Brasil a preval6ncia da corrente que 

acreditava que a prote9ao aos i ndios devia ser leiga e feita 

pelo Estado. O Servi o de Prote9ao ao Indio, de base 

positivista, nao cortou, no entanto, a prote9.o dada pelas 

miss6es cat6licas e, por isso, no Rio Grande do Sul elas 

foram concomitantes a administra9ao estatal dos aldeamentos. 

Os conselhos de Gillonay foram seguidos e 

imediatamente nomeado para diretor de Lagoa Vermelha, no 

Toldo Fachinal, um professor da confian9a do capuchinho. 

A ala mais positivista da administra9ao do governo 

passou, n.o obstante, a controlar de perto a influ6ncia da 

Igreja. Em 1910, o secret言rio de Obras P丘blicas enviou Torres 

Gon9alves a percorrer os aldeamentos do Rio Grande do Sul 

para verificar a situa9ao dos aldeados. 

A Diretoria de Terras e Coloniza9五o inseriu no 

projeto de reforma do Regulamento de Terras e Coloniza9ao do 

Rio Grande do Sul um capitulo sobre os i ndios, que a 
legisla9るo de 1900 havia omitido. 

O regulamento de 1922 dispunha: 

"al・ t. 20 ，  ー  Sao consideradas tenZ・as dos 
fndios as'que se acham por eles ocupadas. 

art. 21. - oEstado as considera tais 
independentemente de qualquer tftulo especial 
de domfnio como conseqび6ncia de prioHdade da 
ocupa9言o por 6 les. 

art ・  22 ，  ー  Toda vez gue se tjver que 
fazer a demal・ca9言o de ter・Z・as dos f ndios, ser 
realizada com largueza, tanto quanto possfveL 
segundo 	linhas 	naturais, 	consultando 
previamente o desejo deles. 

art ・ 23 ・  - O Estado auxiliar百  pol・ todos 
os meios ao seu alcance a realiza9.o do 
servi9o dと  prote9言o leiga dos selvfcolas, 
institufdo pelo Governo Federal. 

Par ・  Unico. ー  Caso esse servi9o deixe de 
ser atendido pela Uniao, o Estado o 
estabelecer言, expedindo para esse たm 
instru96es especiais, tendo em vista conseguir 
que os l ndios possam viver, o mais cedo 
Possfvel, dos seus pi・oPI・ios recursos e 
observadas as seguintes condi96es gerai S; 

a/ Garantir as terras ocupadas pelos 
"lndios e mais propHedades destes; 
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b/ Garantia da mais completa liberdade 
para se organjzarem como melhor lhes Parecer, 
respeitadas escrupulosamente, tanto as suas 
cren9as, como as autoridades que livremente 
houvessem institufdo entre si; 

C/Auxflio e assist6ncia na constru9ao de 
suas habita9tes, organiza戸o das lavouras, 
proporcionando-lhes ferramentas, utensflios e 
semen ces. (1ULATOF 上U apuct KJJIEMANN ' lv. 

A an瓦lise dos relatos sobre as institui95es 

republicanas e formas de organiza9.o indigenas vigentes no 

periodo revela que o espelho institucional republicano teve 

como prioridade, federal e estadual, transformar o caboclo em 

prolet瓦rio, isto 6 , instituir o mercado de terras, restringir 

ao m百ximo a exist6ncia de terras p丘blicas inapropri百veis; 

transferir aos Estados toda a politica de explora9ao dos 

recursos naturais e de expropria9ao dos trabalhadores em 

favor de proprietarios e -da empresa privada: companhias de 

coloniza9ao e bancos de investimentos; caberia aos estados, 

dentro desse limite, definir pela via legal a estrat6gia de 

proletariza9ao, arcar com os conflitos sociais dela 

decorrentes, dentro da nova ordem politica. 

O objetivo da legisla9.ao seria extinguir ou 

restringir, a um minimo politicamente suport瓦vel, para a 

Uni.o e Estados, as rela96es de coopera9ao como a parceria, a 

complementa95o da subsist6ncia na terra p丘blica (ro9ados, 

derrubada para uso da madeira, extra9ao de erva-mate, etc.), 

privatizar a economia extrativa e extinguir a posse. 

A indefini9ao sobre os pr6prios nacionais, al6m de 

indicadora da 	disposi9ao geral de restri9喜o das a reas 

p6blicas, contribuiria tamb6m para a marginaliza9ao de 

setores sociais at6 entao aut6nomos, por terem sua 

legitimidade nacional assumida localmente, no municipio. Tal 

seria o caso do caboclo itinerante, antigo posseiro em terras 

do Imp6rio, administradas pelos municipios; a luta pela terra 

p6blica seria a luta contra a legisla9気o restritiva e 

ocorreria, nesse quadro, como defesa do liberalismo, contra o 

43 Ibid., p. 34 
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governo republicano estadual que admitira a nova ordem 

federal: a a93o politica predominaria sobre a social. 

A Constitui9.o e ao Estado Republicano no Rio 

Grande do Sul apresentavam o caboclo a si pr6prio como 

cidad各o: 

a) Os excluidos pelo censo, aumentado para 200$000 em 

prata, no fim do Imp6rio, voltaram suas expectativas para uma 

republica democratica, federalista, aberta a participa9 o 

politica e administrativa municipal; esperavam a 

democratiza95o das refer6ncias municipalistas imperiais; 

b) posseiros sem meios e sem acesso politico ら  
administra9ao imperial, facc a restri9ao constitucional do 

voto ao analfabeto, atingidos pelo decreto 451b, afastaram-se 

da corrente republicana castilhista. 

O municipio e o aparato estadual republicano, na 

aplica9るo das medidas do governo federal, especialmente a 

questao de legitima9ao de posses e as determina95es da nova 

situa9るo sobre florestas, agora de propriedade do Estado 

atingiam imediatamente a vida dos caboclos: destruia-os. 

A capacidade de revoga9ao dos decretos legislativos 

pelo voto da maioria dos conselhos municipais, entre outras 

raz6es, faria parte da politica popular do Partido 

Republicano Rio-Grandense. Virtualmente, seria instrumento do 

caboclo-campon6s para neutralizar os efeitos dos decretos 

federais sobre o Banco Emissor, a extin9ao das tarifas 

especiais e o registro e transmissao da propriedade pelo 

sistema Torrens. Mas o controle do processo eleitoral pela 

nomea9ao dos primeiros intendentes e o regulamento Alvim 

impossibilitavam a oposi9ao na pratica, destruindo o carAter 

democr五tico do conselho municipal e sua capacidade em opor-se 

e embargar os atos do Executivo. 

As formas de organiza9ao, legisla9ao sobre direitos 

e terras indigenas durante a Rep6・blica no Rio Grande do Sul 

produziriam a seguinte situa95o em rela95o, principalmente 



311 

aos Kaingang: a Constitui9ao de 1891, num primeiro momento, 

procuraria firmar o padrao da apropria9るo privada das terras, 

liberar e repassar a responsabilidade de administrar as 

comunidades indigenas para os estados, mas sem definir os 

limites dessa libera9ao e do poder de interfer6ncia da Uniao; 

as modifica96es introduzidas, cria9ao do SPI em 1910 e a lei 

de terras de 1922, por suas determina96es, indicariam a 

emerg6ncia de conflitos em rela9ao a terras e padr6es 

impostos aos aldeamentos. 

A organiza9ao politica da comunidade indigena 

aldeada indicava uma adapta9ao inicial de suas prEticas 

anteriores a uma defini95o militar, construida pela pr6pria 

forma em que historicamente se deu a rela9ao com o branco e o 

aldeamento: os indigenas seriam cooptados pela confer6ncia de 

dignidade militar associada a promessas de assist6ncia 

Os chefes indigenas e seus aldeados, fi6is ao PRR 

se transformariam,a imagem e semelhan9a de qualquer outro 

coronel da antiga Guarda Nacional, em comandantes de corpos 

provis6rios, nas zonas pr6ximas da fronteira argentina 

consideradas de maximo interesse estrat6gico. 

A lei de prote9ao ao i ndio indicaria a introdu9ao 

de um modelo de administra9ao na aldeia, semelhante a antiga 

matriz missioneira, tornando-se aplic五vel a partir de uma 

sedentariza9.o dos Kaingang de modo que a agricultura e 

cria9ao de animais se sobrepusessem ao antigo modelo coletor. 

O indigena, ao olhar-se nas leis de sua prote9瓦o, nao mais se 
v6 um ca9ador. 

Como reagiram a essas imagens e como delas se 

reapropriaram atrav6s de suas lutas 6 o que trataremos a 

seguir. 



CAP加WIx 

SOBRE A RESISTENCIA DOS 

CABOCLOS EM DEFESA 

DA TERRA P竹BLICA 

Os ervateiros, grandes e pequenos, foram atingidos 

tanto pelos decretos referentes a propriedade dd terras e 

coloniza9喜o como pela politica de recupera9ao financeira do 

Estado. 
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9,1 A REVOLUO 

 

皿lI鑑  ’謝 

 

O decreto 451b, implementando a regula9ao do 

registro e transmissao da propriedade via sistema Torrens, 

teve como efeito colocar na ilegalidade, em principio, todos 
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os que n胤o fizeram medir suas terras nos prazos dados pelos 

extintos regulamentos do Imp6rio 1 . 

As autoridades estaduais, pela lei, podiam reaver 

as terras 	caidas em comisso, isto 6 , reintegr6-las a 

propriedade do Estado como devolutas, pelo nao cumprimento de 

exig6ncias legais, tais como a medi9ao por parte de pretensos 

propriet五rios e posseiros. Podiam tamb6m intervir nas 

quest6es pendentes, agilizando os processos em curso e 

processando quem estivesse em situa9胤o duvidosa, invalidar 

medi96es e redistribuir as terras para colonos estrangeiros. 

O decreto 528 de 28 de junho de 1890, ao incentivar 

com pr6mios, o investimento em coloniza9五o, promoveu um 

avan9o sobre as terras p丘blicas, reduzindo o espa9o da 

economia de coopera9ao cabocla; o ato n9 19 de 19 de dezembro 

de 1892, entregando o trabalho de medi9ao a companhias, 

colocou-o em esferas estranhas e fora do alcance do caboclo, 

mas acessiveis e identificadas a interesses de grandes 

propriet5rios, nos termos do decreto 528. 

A politica de recupera9胤o financeira capitaneada 

pelo PRR, manteve os impostos de exporta9胤o e eliminou todo o 

sistema de tarifas especi.ais construido nos anos finais do 

Imp6rio pelo Partido Liberal sob a chefia de Gaspar Silveira 

Martins, atingindo nるo s6 os pecuaristas da fronteira como 

tamb6m a regiao ervateira. 

A Constitui9ao de 1891, pelo artigo 64, redefinira 

os pr6prios nacionais, considerando como tais, entre outros, 

os locais indispensEveis para a defesa das fronteiras. Assim 

atingiu, virtualmente, regi5es onde os pobres vinham se 

estabelecendo historicamente, com autonomia relativa face a 

sesmeiros e grandes propriet瓦rios, em terras reservadas ら  
Coroa portuguesa (o "tombo real") e depois transformadas em 

propriedade do Imp6rio, compreendendo terras devolutas, 

florestas e terrenos de marinha, sob administra95o municipal. 

1 Relat6rIo da Diretoria de Terras de Coloniza9o, 1907，んH,R.S. 
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O aditamento n0 2, do Minist6rio de Agricultura, 

Com6rcio e Obras P6blicas, em 20 de maio de 1861, j百  
referido, distribuira terras de ervais gratuitamente a 

"cultores" de erva mate em propriedade privada, o que j瓦  
ocasionara conflitos entre pretendentes e posseiros, por 

exemplo, sobre os ervais do distrito de Campo Novo, em 1853, 

1855, 1856, 1857, 1876 e 1885. 

As novas disposi9うes republicanas, no caso da 

fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, encontraram- 

se com uma situa9Ao conflituosa, sobre a qual a popula9胤o 

pobre j瓦  vinha se mobilizando h5 38 anos. Sobre os conflitos 

anteriores, caracterizado pela resist6ncia cabocla a 

apropria96es individuais, acrescentou-se outro: mesmo quem 

tivesse medido as terras recebidas, em 1891, passou a correr 

o risco de perd6-las se a Uniao decidisse, por exemplo, 

construir fortifica96es ou conced6-las para a constru9ao de 

uma estrada de ferro. 

As 	florestas, 	antes 	patrim6nio 	nacional 

administrado por autoridades municipais, no limite do que 

fosse considerado pr6prio nacional, passaram para o Estado, 

que somente pronunciou-se sobre regulamenta9五o da extra9ミo e 

preserva9気o em 1900, expondo as posses ali estabelecidas bem 

como a hist6rica forma comunit瓦ria de explora9ao das 

florestas p丘blicas, a todo o tipo de amea9a. 

Segundo o Intendente de Palmeira das 
Mi sst3es, Evaristo do Amaral em carta ao 
Governador, de 20 de julho de l890; "a quase 
totalidade das matas sao nacionais '. . ．ノ  A 
popula9まo supae que '. . .J sao logradouros 
pdblicos e todos os anos invadem,deTru barn e 
queimam os matos estragando at6 os ervais 
nacionais que 6 uma fonte de receita para a 
pobreza.(A interdi9言oJ medida por6m que 6 
necess匠ria, vem afetar grande parte da 
pobreza que たcoti sem meios de fazer suas 
planta96es e assilll esta Intend6ncia ', . ．ノ  
vem pedir a Vossa Exma a necess百ria 
autoriza9ao para demarcar as extintas aldeias 
de f ndios l. , ．ノ  a fim de aforar aos 
particulares. . ,''(AMARAL, Evaristo.Carta a 
Candido Costa. Relata medidas de prote9喜o 'aos 
ervais e solicita demarca9瓦o das terras de 
extintas aldeias indigenas para afor瓦-las a 
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Palmeira 	das 	Miss6es, 
20円7.18?1, 19。rrespond6聖ia~ 鳴  Camara 
munic ユPa上  ae i'aimeira aas Nissoes.Jー・  

A mesma carta dava conta de provid6ncias 

repressivas, al6m da interdi9五o dos ervais, para "obstar a 

destrui9ao das matas". 

A proposta do intendente ia claramente no sentido 

de resolver o problema da extin9各o da explora9胤o comunit6ria 

dos ervais, afetando o conjunto da economia cabocla, a 

expensas dos territ6rios indigenas, mais precisamente de 

Nonoai, entao parte do municipio' de Palmeira das Miss5es 

(SILVEIRA, 1979, p. 327) onde localizavam-se as aldeias dos 

caciques insubmissos, Nicafim, Manuel Grande e Jo各o Grande, 

bem como de Victorino Conda que vencidos, retiraram-se para a 

regi胤o do Irani, dando origem ao Toldo Chimbangue. 

Mas a sugestao do intendente feria todas as leis 

imprescritiveis e a tutela orfanol6gica, nao revogadas pela 

Constitui9ao Federal de 1891. Al6m disso, se os insurgentes 

foram postos fora da lei o mesmo nao acontecia com suas 

terras, garantidas pela lei de 1850 (GEIGER, 1985, p. 19 e 

20) e muito menos as do antigo aldeamento de Victorino Cond瓦, 

que evacuou o territ6rio, acolheu os insurgentes mas n各o 

participou das insurrei96es nem era perseguido pela policia. 

A sum瓦ria defini9ao da Constitui9喜o de 91 sobre os 

pr6prios nacionais, sem posteriores especifica96es, e a 

omiss5o de disposi9うes sobre os indigenas, deu margem a 

propostas como a de Evaristo do Amaral. 

Em Nonoai nao havia produ9五o de erva-mate, mas jA 

qualificava-se a regi気o, pela excepcional fertilidade, 

variedade de suas terras e hidrografia adequada para acionar, 

como sugeria VELLOSO DA SILVEIRA ". . . engenhos de socar 

erva-mate, descascadores de caf6, arroz, usina de a9dcar, 

etc" (1979, p. 337). 

2 AMARAL, Evaristo. Carta a Cndido Costa. Relata medidas de prote9ao aos 
ervais e solicita demarca9喜o de terras de extintas aldeias indigenas 
para afora-las a part 4 'u1ares.Palmeira das Miss6es．んH.R.S, 

particulares. 
20.07,18 91, 
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O Intendente de Palmeira, al6m de proprietario de 

terras de campo tinha manchas de ervais em suas terras, 

distinguindo-se como proprietArio de engenho e exportador de 

erva-mate (VELOSO DA SILVEIRA, 1979, p. 142). 

Desde 1835, tem-se noticia do conflito entre 

empreiteiros de expedi96es ervateiras e fazendeiros que, 

apoiados em algumas autoridades locais, proibiram a passagem 

por suas terras. Valendo-se de seu poder e da persist6ncia da 

posse como sistema de apropria9議o, entre 1823 e 1850 

avan9aram sobre reservas florestais e terras comunais. Tal 

avan9o estimulou-se ainda mais com a federaliza9胤o das 

terras, os incentivos . propriedade e coloniza9ao federais 

somadas a indefini9ao republicana sobre os pr6prios 

nacionaユ5. 

Evaristo do Amaral, conservador, j瓦  era chefe 

politico de Palmeira desde 1879. Aderiu ao Partido 

Republicano em 6 ltima hora como fizeram muitos membros do 

Partido Conservador. Em novembro de 1889, era presidente do 

Clube Republicano da vila de Palmeira. Por interm6dio dessa 

associa戸o, foi indicado chefe de policia da regi o ・  Por 

ocasiao da Rep6blica, renunciara junto com os membros da 

Camara. Em 13 de dezembro de 1890 foi nomeado para presidente 

da Junta Governativa que passou a administrar Palmeira. 

Ele e outros vereadores impugnaram em 1884 o 

lan9amento de ap6lices para a constru9ao de um asilo e escola 

de agricultura que deveria ser construido nas terras do 

Municipio. Eles contestavam a propriedade municipal da 五  rea, 

alegando falta de medi9議o e demarca9.o. A luta politica 

desencadeada sobre tal quest.o levou ら  anula9.o das elei9うes 

locais em 1885 (SOARES, 1974, pp. 168/69). 

A explora9ao comunal das terras municipais e 

nacionais tamb6m estava em aberto, desde a lei de 1850. As 

propostas da Camara de Palmeira indicam que os conservadores 

propunham venda ou arrendamento a particulares, forma tamb6m 

permitida pelas antigas leis de sesmaria, mas impopular. 
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Os liberais propunham a substitui95o da explora9 o 

comunit瓦ria mediante pagamento 	de 	imposto 	pelo 

estabelecimento de patronatos agricolas onde se abrigaria o 

pobre para formar um pec丘lio, reorganizar-se, reciclar-se e 

candidatar-se a pequena propriedade colonial. 

As terras p6blicas, conforme j6 sublinhamos, 

segundo nosso entendimento, possibilitavam aos caboclos 

negociar melhores condi96es tanto na parceria quanto no 

trabalho tempor言rio para fazer erva. O rodio permitia-lhes 

preservar sua renda monet言ria e, especialmente para o 

campon6s-caboclo, seu estabelecimento independente. J言  os 

grandes ervateiros tamb6m propriet6rios de engenho tinham 

interesse em liquidar rocios e florestas p6blicas, para 

proletarizarem o trabalhador e submet6-lo a explora9るo 

capitalista. Mas ervateiros como Ramるo Luciano de Souza, de 

origem comerciante, beneficiou-se amplamente da parceria e do 

retardamento da medi9五o de terras. Quando mediu-as, somente 

depois de 1930, comprovou a ocupa戸o efetiva de extenso erval 

nativo, gra9as a sua associa9各o com um verdadeiro ex6rcito de 

parceiros, que lutaram contra a medi95o e apropria9胤o privada 

da floresta p丘blica3. 

A limita95o do com6rcio na 瓦  rea de fronteira, 

conforme vimos, associou camponeses-caboclos, grandes 

pecuaristas da fronteira e grandes arrendatErios de ervais na 

defesa de seus interesses. A revolu9五o de 1893, entre outros 

fatores, deveu-se a repress胤o ao contrabando e a luta pela 

ei血ina9胤o das zonas de franquia comercial,A elimina9谷o do 

sistema Gasparista atingiu toda a economia da Serra. 

E preciso considerar tamb6m as politicas agr6rias e 

de proletariza9喜o de cada uma das fac96es em luta. 

O governo republicano lan9ara em seu programa o 

imposto territorial e a reforma rural, desapropriando uma 

faixa de terra de 2km. de largura para cada lado do eixo das 

estradas de ferro e de rodagem e das margens dos rios 

navegEveis para fins de coloniza95o agricola, em 14 de 

3 PEREIRA SCARES,Mozart. Depoimento e皿 25.05 ・ 91・  
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fins de coloniza9るo agricola, em 14 de fevereiro de 1891, 

considerando necess6rio preparar as popula96es da campanha 

para a agricultura. Essas medidas acirravam a oposi9喜o 

federalista que declarara em 1890: ". . .a partilha da 

propriedade 6 chamariz que atrai as for9as dissolventes da 

sociedade. . . " (COSTA FRANCO, 1988, p. 74). 

A desapropria9気o de terras de 1891 apenas 

reproduzia a reserva dessas terras, j互  consideradas reais, 

desde a lei de sesmarias. Talvez aumentasse o espa9o p丘blico, 

referido em meia l6gua de terra livre ら  beira dos rios 

navegAveis. Em todo o caso a Rep6blica estava restabelecendo 

um espa9o p丘blico equivalente aos rocios, acrescentando-lhes 

os que ficavam ら  beira das estradas de ferro e rodagem; mas 

destinava-os a coloniza9ao agricola,a pequena propriedade. A 

novidade estava no espa9o aberto aos trabalhadores nacionais 

e ら  propriedade, persistindo o objetivo de impedir a 

explora9胤o itinerante. 

' Relatos do modo de vida de trabalhadores indicam 

que nesses corredores "p6blicos" instalavam-se os expulsos do 

campo. Tratava-se de uma popula9ao que tornou-se assalariada 

temporAria na abertura de estradas, na rede ferrovi百ria, 

formando acampamentos nos espa9os p6blicos, ou "changueiros", 

mascateando, fazendo pequeno transporte de cabotagem, 

arranchando-se no terreno de marinha, a beira do rio 

(MARTINS, C. 1977, p. 129 e 94). Ali vivia o que MARQUES 4, em 

depoimento sobre sua meninice, identifica como "ricas 

Popula96es ribeirinhas". 

Trabalho na abertura de estradas em troca de terra 

foi estrat6gia politica popular para cooptar trabalhadores 

nacionais e estrangeiros que resistjam ao pagamento da divida 

colonial. Portanto, apesar dos arrepios que causasse em suas 

pr6prias fileiras, o PRR, al6m de contar com o apoio de 

latifundi6rios e alguns pecuaristas, a maioria dedicada a 

produ9ao diversificada, inclusive ". . . rizlcola e 

tni tfcola, 	partid'rios 	da 	diversi た  ca9.o 	econ6mica" 

4 MARQUES. Miguel. Depoimento em 25.05.1991 



319 

(KLIEMANN, 1986, p. 36) formulara, tamb6m, uma politica 

popular especifica para enfrentar o 6 nus politico de um 

processo de proletariza9航o e encaminhar''a prote9五o da classe 

oper'ria e 	da industHai iza9言o" (KLIEMAN,1986, p. 38), 

oferecendo alternativas para a tradicional terra pdblica 

imperial. Mas ela nるo resguardava o estabelecimento da 

popula9ao que j瓦  o explorava, como fazia a estrat6gia 

liberal, possivelmente por raz6es politicas. O novo Estado 

trataria de privilegiar seus partidArios. Seu objetivo de 

fundo era a mecaniza9気o da agricultura em grandes 瓦  reas e 

criar um proletariado nas suas imedia9うes. Separar o homem da 

natureza significava, positivamente, separA-lo da floresta 

que lhe dava fruto, madeira, ca9a, pesca e da economia 

extrativa 'complementar a explora9Ao agricola, para onde se 

dirigisse a prole sem-terra: 

"Precisamos fugir dos matos para os 
campos. Cdrreguemos o hdmus das florestas 
para fertHizd-las e preparemos os adubos 
q u In万cos apropriados para aumentar sua 
produtividade. Roteemos a vapor, os campos 
que nao se prestarem 良  industria pastoH1 （・  

.) substituamos (. 	. .) os nossos bra9os 
por m百quinas . . , ''(RELAT6RIO DO SECRETARIO 
DE ESTADO DOS NEG6CIOS DA FAZENDA apud 
KLIEMANN) '. 

Admitimos face a essas informa9うes, que os setores 

populares dividiram-se entre chimangos e maragatos por 

interesses pr6prios: uns desejavam tornar-se proprietarios e 

instalar-se no redefinido espa9o p6blico; outros defendiam-no 

associado a perman6ncia do complexo de rela96es de coopera9ao 

e trabalho tempor5rio que j言  vinham praticando. 

Fiel a sua politica, o PRR procurou de todas as 

maneiras esvaziar a alternativa da terra p丘blica e da 

parceria, enfrentando a resist6ncia dos que n.o buscaram o 

trabalho assalariado nas empresas agricolas e extrativas, 

desenquadrando-se da dire9ao republicana conferida ao 

processo de proletariza ao em 1891. 0 P.R.R. optou pelo 

desafio revolucionario, nao regulamentou o uso da terra 

5 KLIEMANN, ob. cit.,1へ  81 



possibilidade de viver pela explora9胤o itinerante. O pequeno 

p丘blica at6 1900, fazendo~o entao Pe上a a上 ternaFェVa ue 

explora頭o dirigida Por empresa Particular via arrendamento 

das terras, ou pela inclus気o do erval em Pequena8 

propriedades particulares. Isso significava restringir a 

at6 1900, fazendo-o entao pela alternativa de 

o dirigida por empresa particular via arrendamento 

ras, ou pela inclus気o do erval em pequenas 

des particulares. Isso significava restringir a 
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produtor de erva, adensando o erval, tornava-se 

principalmente pequeno produtor agricola. Os caboclos 

itinerantes que permaneceram nas florestas do Rio Grande do 

Sul resistiam sob dire9ao dos camponeses-caboclos excluidos, 

perdedores na competi頭o por esse espa9o: primeiro porque .n胤o 

haveria um lugar para todos; segundo porque mesmo os que 

acederam a essa condi ao contavam com os ervais p6blicos para 

explora9ao suplementar; terceiro, porque os republicanos, 

montados num aparato encabe9ado pelo pr6prio Executivo 

estadual, selecIonava os benefici rios por sua fidelidade ao 

PRR. 

Os caboclos desestabilizados pelo registro Torrens, 

o decreto 528, incentivando companhias de coioniza9ao e 

grandes proprietarias arruinados pela extin9ao das tarifas 

especiais, entre fevereiro de 1890 e janeiro de 1891 viram as 

medi96es 	de 	terra devoluta confiadas a s 	companhias 

interessadas em apropriar-se dele por for9a da pr6pria 

Constitui9るo: o governo federal atrelava o governo do estado 

ao Banco Iniciador de Melhoramentos (KLIEMANN 1986, p. 45). 

Os caboclos de modo geral perderam qualquer chance 

de administra9ao sobre a quest五o agrAria em nivel municipal 

pelo artigo 68 da Constitui9胤o Federal, associado a entrega 

do regime de apropria9気o de terras ao Poder Executivo 

estadual e seu aparato autoritArio policial municipal. 

Defrontaram-se com politicas locais como a empreendida pelo 

intendente de Palmeira das Miss6es, municipio ao qual estava 

afeta 	parte substancial da 	regi o florestal-ervateira. 

Derrot5-lo politicamente 	foi objetivo da arregimenta9 o 

cabocla na oposi9ao. Durante o "governicho" ele exilou--se em 

Missiones, retornando ao poder com Castilhos; foi um dos 

intendentes assassinados a s v6speras da Revolu9喜o de 93. 
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Caboclos-camponeses, 	pequenos 	criadores 

comerciantes na fronteira, al6m dos estancieiros combateram a 

restri9喜o comercial e a especula9るo do Banco Iniciador de 

Melhoramentos. O primeiro resultado da luta foi a reposi9ao 

da terra p6blica pelo ato n9 198 de 14 de fevereiro de 1891, 

dez dias antes de ser promulgada a Constitui9ao que 

federalizava as terras devolutas e reduzia os pr6prios 

nacionais, de modo ambiguo,a s necessidades de defesa das 

fronteiras. 

A desapropria9胤o, entretanto, realizou-se associada 

a uma declara9五o de inten9さes em beneficio da coloniza戸o 

agricola, vale dizer, da distribui9るo de terra em lotes a 

serem concedidos em propriedade privada. 

A a95o do governo arrebatava um espa9o 

significativo de terras As pretens6es especuladoras mas 

instaurava uma divisao entre camponeses-caboclos, na 

floresta, e os ga6chos na campanha e no planalto: ser 

proprietErio renunciando ao espa9o p6blico. Esse procedimento 

teve como efeito desorganizar a economia de coopera9ミo, 

especialmente na floresta. Os ro9ados que ficavam 

temporariamente "sem dono", os ervais abandonados, fora da 

6poca de poda, teoricamente seriam considerados devolutos. 

Quem seriam seus propriet瓦rios? 豆  possivel imaginar a corrida 

de vArjos pretendentes a um mesmo espa9o, a exclus谷o dos 

itinerantes e opositores, a divis五o e sele9ao dos camponeses 

caboclos. 

Durante o "governicho", entre 1891 e 92, o 

trabalhador nacional foi mencionado especificamente no 

decreto sobre delimita9胤o das concess5es territoriais - lOOha 

- para lavoura. Mas os benefici6rios seriam os que pudessem 

compr5-las: setores de arrendatarios da campanha e pequenos 

produtores da floresta, nesse caso o campon6s-caboclo. 

' 
O Banco Iniciador de Melhoramentos caiu em 1892, 

devorado no processo de fal6ncias e de oposi9各o, mas as 

restri96es ao com6rcio na fronteira persistiram, bem como o 
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avan9o da coloniza9気o. A resposta do caboclo foi a revolu9るo 

de 1893, sob o comando de Leonel Rocha. 

O Intendente Olegario Falcるo, indicado por 

Pinheiro Machado, pintava o seguinte quadro do municipio de 

Palmeira das Miss6es, em 1897: 

''Para evitar o furto que j瓦  se estava 
desen vol vendo,devido 自  fome e a nudez de uma 
grande parte da popula9ao dos matos,e para 
avivar e desenvolver o com6rcio, ent言o 
completamente paralisado, resolvi apressar a 
real izac言o 	de 	n!elhoramentos mateHais 
exigidos urgent#mente(. . ,)Sabeis que este 
municfpio de extens言o enorme comp6em-se de 
se s rijaHas incultas, e pr6prio para abrigo de 
cr加jinosos e de pequenos povoados,entre eles 
o de Nonoal, que demanda uma guarni9動，  
embora pequena, para evitar os desmandos 
seguintes d Revoluc.o" (1EALCiO, OlegArio apud 
FE L 工入 , op ・  cユt ・ , p ・  l(i乙 ) ー・  

Depois da revolu9喜o, em 1897, regulamentou-se a 

estreita compet6ncia dos municipios e sua legisla9胤o 

eleitoral. Tudo foi consagrado pelos conselhos municipais e 

aprovado pelas intend6ncias ainda nomeadas conforme 

determinara a Constitui9嵐o estadual de 1891. As comiss6es 

verificadoras agiram sem contempla9胤o a partir de 1898 e em 5 

de outubro de 1899 editou-se a lei no 28 que regulamentava a 

atividade ervateira. 

Entre outras limita96es, ela proibia quem nao fosse 

arrendatErio de fazer erva e impedia a abertura de novos 

ro9ados. Restringia, assim, drasticamente, a ilyre extra9喜o 

de erva que se integrava ら  pequena produ9ao agricola do 

campones-caboclo nos arredores. 

6 FELIX, 。、  ' cit., p. 102 



9.2 UMA REVOL畷O EM PALMEIRA 

Rebeli6es maragatas ocorreram em Palmeira, 

simultaneamente ao conjunto de determina96es sobre a quest5o 

agrAria, em 1899, articuladas por Afonso Hon6rio dos Santos, 

na sede do municipio, Valentim Modesto, Joao Bezerra e Leonel 

Rocha, que liderava os pequenos ervateiros na mata 

(FELIX,1987, P. 103). Os federalistas que viviam no complexo 

da economia extrativa, sob forte competi9胤o do produto 

argentino, perdendo mercado externo e interno, amea9ados 

pelas atribula96es da legisla9五o florestal republicana, 

regulamenta9ao da extra9ao de erva-mate, al6m das 

verifica9さes de legitimidade, regulariza9ao das terras e 

politica fiscal restritiva do com6rcio na fronteira, atacaram 

Palmeira das Miss6es, por volta de 22 de setembro. Ou seja, 

apenas seis meses depois do decreto de 27/03/1902, n mero 

607, reiterar as disposi96es sobre a explora9ao e conserva9喜o 

dos ervais. 

Diversas circulares enviadas ao Intendente nessa 

data determinaram a proibi9気o dos cortes de madeira dentro da 

faixa de servid胤o p6blica, ordenaram a cria9ao do imposto 

sobre o fornecimento de lenha a estradas de ferro, o 

arrendamento dos ervais de Passo Fundo e Soledade, o primeiro 

a Ant6nio Ribas Pinheiro Machado a partir de 27/12/1902 o 

segundo a Julio Moreau a partir de 31/07/ de 1903. 

contexto, 

"A revolu9ao da Palmeira" realizou-se, nesse 

pelos focos armados guerrilheiros, que n気o foram 

desarticulados depois de 1893. 

Os conflitos em torno da regulamenta9嵐o da 

atividade ervateira em associa9.o com as leis de terra 
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constituiam um tenso cotidiano. O governo tentava controlar 

as resist6ncias instituindo pr6mios pecuniarios a quem 

cumprisse as normas de explora9ao vegetal e abrindo mao de 

multas previstas anteriormente (SOUZA, 1935, p. 328). 

A Intend6ncia de Passo Fundo enviara consulta em 

11/03/1903 sobre a extensao do contrato de arrendamento dos 

ervais situados no municipio, compreendendo que dele se 

excluiam os ervais existentes nas posses ja requeridas no 

marco do decreto 313 de 04/07/1900, o que fora confirmado. 

Mas nova correspond6ncia notificava diverg6ncias com a 

Comiss喜o de Terras. Segundo ela, nao se poderiam ". 

considerar cultivados os terrenos de mato em que existam 

ervais" 7. Assim, cosiderava improcedentes as queixas dos 

posseiros quanto a proibi9ao de extraIrem erva. 

"Resolvi novamente 	di rigirー刀ie a Vos ・  
Excia(. . .) para atender as queixas que me 
h.o trazid' vz・ios posseiros de aue a I．・  ・）  
薦ふ応篇rihe了ラ元応lJる元元呑em" erva-mate em 
suas Posses, nao obstante naverem em L智liPロ、・  

.) reguerido (. ．  ・ j a legユ Cユma9ao ー・  

O contrabando tamb6m fazia parte do quadro de 

tens6es. O intendente de Palmeira denunciava- o no "sert谷o do 

Uruguai", em oficio ao governador de 18 de mar9o de 1903: 

na parte que limita com a 
con federa9ao da Argentina(. . .) no luga r 
denominado Pary, (. . .) uma estrada que 
transp6e o Uruguai na barra do Pepiry Guassu 
desembarcando no tenlゴt6rio argentino, 
seguindo dali estrada at6 o Paraguay cujo 
caminho (, . .)foi aberto pelos maragatos, 
por onde recolhiam elementos b6licos obtidos 
no estrangeiro, evadiam este es,tado e 
1migravam quanclo I力es convinna 

Nesse caminho maragato, o intendente apontava a 

7 INTENDENTE DE PASSO FUNDO. Carta ao Governador. Solicita informa9o 
sobre extra慮o de erva em posses legitimadas. Passo Fundo, 11.03.1903. 
Ma9o 354, lata 120旦. A.H.R.S. 

8 Ibid. 
9 MOURA REIS,Seraf血．  Ofcio nQ 52, . Borges de Medeiros・  Solicita 

fechamento do porto do Pepiry. Palmeira das Miss6es, 18.03.1903 ・  
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exist6ncia de: 

''um negociante na barra do Pepery aonde 
os moradores do Pary (, , .) me consta 
comprarem g6neros para(. . .)o consumo como 
contrabandeiam mercadorias pal・a o com6i・cio(. 

.)pagas com produtos do municfpio(. . .) 
que(. . .) s&o con trabandeados.Aquela zona 
Argentina consta-me estar povoada(. . .)por 
revolucion瓦rios brasileiros(. , .) e por 
esse(. 	. .)caminho imigrou (. , .)Leonel 
Racha com seu gruPo quando fUgou ap6s o 
assalto a esta vila em 24 de setembro do ano 
PP o qual se acha em Santo Thom6. . .10. 

Os maragatos e contrabandistas em geral, em vez de 

utilizarem o porto legal, situado na Col6nia Militar do 

Uruguai, utilizavam o do Pepery, "perturbando a popula ao", 

sempre segundo o intendente Moura Reis que solicitava seu 

fechamento. 

A resist6ncia continuou durante todo o ano de 1904, 

nao obstante todos os relat6rios do Governo perante a 

Assembl6ia de Representantes, afirmarem que foram superadas. 

O Governo criava aparatos especificos para reprimir 

os caboclos, tentado evitar o envolvimento da Intend6ncia com 

o conflito. Em 5 de janeiro de 1904, Serafim de Moura Reis 

informava ao delegado de policia que nao podia devolver as 

armas requisitadas porque j as distribuIra entre os chefes 

republュcanos ". , , que ajudavam a manter a ordem ・  ・  ・ ’正lno 

Rio da V瓦rzea e no Potreiro Bonito. 

Em 10 de mar9o de 1904, criou-se a policia 

florestal para fazer cumprir os c6digos. 

Montara-se uma politica diversativa para enfrentar 

a resist6ncia cabocla. Em 1905, as comiss6es de terra 

questionadas pelos caboclos foram extintas, mas foram 

substituidas por comiss6es especiais. A constru9ao das 

estradas d6 ferro ins istentemente recomendadas 	pelos 

   

10 ibid. 
11 MOURA REIS,Serafim (pai)Offcio nQ 65 ao delegado de pol cia do 

termo. Explica porqu6 n三o devolver瓦  as armas requisitadas pelo 
Governador 
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relat6rios das comiss5es de terra em 1907, que 

intensificariam a valoriza9ao e as press6es sobre a terra, 

foram postergadas. Mas, entre 1903 e 1905, o governo 

determinara medidas de compensa9ao a colonos nacionais,e 

estrangeiros que tiveram anuladas as senten9as de 

legitima9瓦o. Eles foram poupados da indeniza9ao que deveriam 

pagar 	ao estado e receberam 	terras em outras 瓦  reas, 

localizadas nos pr6prios nacionais, no Alto Uruguai. Tratava- 

se nao s6 de terras contestadas entre o estado e a Federa9ao, 

como tamb6m a rea por excel6ncia de dominio caboclo. Ali se 

encontraram acampamentos caboclos, indigenas e de colonos 

estrangeiros rejeitados. 

Segundo KLIEMANN (1986, p. 122) o 

marcou o periodo em que a quest胤o agrAria, 

intrus航o deslocaram-se para o Alto Uruguai. 

ano de 1907 

o 6 xodo e a 

Antigos colonos instalados sob as leis imperiais, 

expulsos pelas verifica96es republicanas, dissidentes 

politicos, os revoltados com as condi9うes de localiza9喜o, 

especialmente espanh6is e poloneses, egressos de epis6dios 

conflitivos tais como os de Marina, em 19021そ  Alfredo 

Chaves, em 1891 13, Concei9ao do Arroio, em 1891 14, Erexim, de 

1902 a 2215, Cruz Alta, em 1899 16, Anta Gorda, em 1906 t7 que 

nao foram repatriados, vao se encontrar com redutos caboclos 

e federalistas, como o de Santa Rosa, em 1913. 

Nesse caso, as autoridade locais dirigiam-se ao 

governador: 

''Lembro V. Exa.necessidade providenciar 
(. . .) localiza9ao pessoal contfnua vindo 
municfpios e col6nias velhas Estado e 
invadindo lブca zona Santa Rosa. Apesar 
pro吐d6ncias (, . .) foi impossfvel obstar 
entrada mais de trezentas familias que se 
localizaram dentro 百  rea de 70 16guas 
quadradas entre Hos Santo CHsto, Inha cor馬  

12 KLIEMANN, ob. 	cit., 	p. 	74 
13 Ibid., p. 98 
14 Ibid., p. 100 
15 Ibid. , p. 102 
16 Ibid. , p. 115 
17 Ibid., p. 117 
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tornando-se dificflima (. . .)fiscalIza9まo 
autoridades municipais e policiais. 

Lembro V. Exa que a funda戸o de uma 
col6nia, entre rios Santo cristo,Santa Rosa, 
Buric言  e Inhacor瓦， seria de grande vantagem ・  

(INTENDENCIA DE SANTO ANGELO apud 
,lTTl二，、IA 、パ1- lo KLIEMANN) よ‘’. 

O territ6rio indicado, dado implicitamente como 

vago, cobria 五  reas onde se situavam os ervais mais ricos, os 

de Inhacor6, nas proximidades de reduto federalista. Foi 

ocupado inicialmente por cerca de 3000 pessoas, sob comando 

de "J0a0 IgnAcio" (DUCATTI NETO, 1981, p. 305)a s margens do 

Lajeado Grande. 

Fazia parte da estrat6gia de esvaziamento de 

redutos caboclos e federalistas, portanto, lan9ar contra eles 

os estrangeiros indesej5veis 

"colonias velhas". 

bem como os sem-terra das 

A imigra9五o subvencionada foi extinta um ano depois 

em 1914. A crua estrat6gia repressiva juntaram-se vozes 

evolucionistas e integracionistas, como as de Torres 

Gon9alves, Diretor de Terras e Coloniza ao e Clarimundo 

Santos, Comissao de Terras em Guarani, a partir de 1910, em 

favor de colonias mistas: 

seria de utilidade e muita 
equidade, a aplica9言o dos al・ tigos 67, 69, 71, 
72, 73, 78 e seguintes aos nacionais que se 
quiserem dedicar a agHcultura,provid6ncia 
muito necess'ria Para colocar-se os 
centenares de filhos do pafs, que,por falta 
de auxflios, 	que d‘ーse pro fusamente ao 
estrangeiro, vivem de sel・vi dao jornal eira 
inteiramente erradia,como pe6es em fazendas, 
agregados, etc, sendo-lhes de acordo com a 
primeira parte do 一 ,artigo 74 provido do 
trabaIno em esLraaas 一ー  

Verificara-se um aumento das exporta96es de erva 

cancheada no Rio Grande do Sul em 1906,(LINFIARES, 1969, p. 

106) mas o produto era de qualidade inferior e vendido a 

18 Ibid. , p. 105 
19 Ibid., p. 104 
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pre9os Infimos. J言  em 1910 houvera superprodu9ao e a 

Argentina boicotara a importa9ao do produto brasileiro ・  

A debilidade da economia ervateira, responsavel 

pela renda monetaria do caboclo e fundamento de sua 

autonomia, implicou em paulatino processo de expulsao. 

Em Erexim, por exemplo, os caboclos intrusos, quase 

todos fugitivos da Revolu9ao de 1893, foram encjuadrados como 

posseiros e tiveram seus direitos de posse reconhecidos pelo 

governo, mas nao legalizaram suas terras: preferiram vender 

as benfeitorias aos colonos, abandonando a regiao em busca de 

novas moradas. Os que ficaram, trataram de preservar suas 

formas de solidariedade interna e mobiliza9各o politica. 

A empresa colonial revigorou-se em 1916. Criaram-se 

novas comiss6es de terra, o que significava a expansao da 

coloniza9ao a s expensas da floresta. 

Os federalistas lan9aram um candidato pr6prio as 

elei96es locais, Urbano Bellegard de Menezes, professor 

ambulante. Inicialmente, ele apoiaria a dissid6ncia do 

Partido Republicano, que concorria com Frederico Westhphalen; 

quando os federalistas perceberam a extens喜o das diverg6ncias 

republicanas, 

autonomia. 

concluiram que poderiam candidatar-se com 

As elei96es foram fraudadas, o municipio posto sob 

interven95o direta do Governo 

nomeado dois anos depois. 

do Estado e o intendente foi 

A manuten9るo dos vinculos comunit瓦rios caboclos, a 

alian9a com grandes pecuaristas e ervateiros na fronteira, 

permitiram-lhes resistir na floresta e reorganizar-se 

militarmente, sob o comando de Leonel Rocha, quando as 

classes dominantes chegaram novamente ao rompimento, em 1922. 

Depois de 1893 at6 1922, a oposi9ao n胤o lograra 

unificar-se. As elei96es locais mostravam que os federalistas 

e republicanos dissidentes nao faziam frentes. A razao mais 

comun desse fen6meno foi a fixa9胤o dos federalistas no 
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sistema parlamentar e distrital, enquanto os dissidentes 

republicanos eram partid瓦rios do presidencialismo e das 

elei9うes diretas. 

Mais do que nunca os federalistas precisavam 

cultivar suas bases na serra e na fronteira. Assim defendiam 

a forma9各o de esta西es experimentais e patronatos agricolas 

onde os posseiros e sem-terras aprenderiam agricultura. 

Precisavam manter uma estrat6gia popular, em rela9ao ao 

processo de proletariza9ao, capaz de opor-se a estrat6gia 

republicana de pequena propriedade em terras desapropriadas, 

lan9ada pelo j瓦  referido ato no 198, e a s colonias mistas 

depois de 1910. 

A nova radicaliza95o de 1921/1922, entretanto, se 

acompanhada simultaneamente a questao agr瓦ria, revelou os 

esfor9os do PRR e do borgismo para cooptar o trabalhador 

nacional. 

Os pecuaristas e a industria saladeiril, 

enfrentaram grandes dificuldades, quando. o final da primeira 

guerra restabeleceu o mercado, alijando-os da exporta9ao. 

Al6m do surgimento de uma competi9るo interna com S五o Paulo 

que diversificava sua economia, os empr6stimos banc瓦rios 

feitos durante o crescimento passaram a ser cobrados, 

inclusive pela institui9瓦o bancaria do estado. Eles obtiveram 

de Borges de Medeiros a apresenta9ao de suas reivindica96es 

ao Governo Federal. O governador acedeu mas as propostas 

foram derrotadas. Dai em diante, ultrapassaram a a9五o de 

classe que exerciam atrav6s de associa96es, cooperativas e 

federa96es, organizando-se politicamente em torno da 

candidatura de Assis Brasil ao Governo do Estado. 

A Constitui9喜o republicana do Rio Grande do Sul 

exigia a maioria absoluta para a elei9るo e entregava a 

Assembl6ia de Representantes a verifica9ao do pleito. Mais 

uma vez eliminaram-se como fraudados os votos da oposi9ao em 

n丘mero suficiente para a quinta reelei9五o de Borges. Ela foi 

contestada pela revolu9ao cujas reivindica96es eram: revisao 

constitucional, governo liberal e atendimento a pecu瓦ria. 
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A Secretaria das Obras P丘blicas, no periodo 

revolucion6rio encaminhou uma instru9.o segundo a qual os 

colonos sem recursos, especialmente os nacionais, poderiam 

abater o pagamento dos lotes com trabalhos de via .o. Em 10 

de agosto de 1922, editara novo regulamento de terras, 

suspendendo a distribui .o de terras devolutas ao norte do 

estado e recomendava organizar col6nias somente em lugares j6 

servidos por estradas (PEREIRA SOARES, 1989, p. 14). 

Segundo DUCCATI NETO, o regulamento determinou: 

a demarca cio de lotes rurais nas 
terras ocupadas por agHcultores brasileiros, 
de grandes 瓦  reas particulares para o s令U 
estabelecimento, a legitima9io da propriedade 
de ocupantes de mais de trinta anos e a 
redu9動  dos pre9os das terras ocupada旦  a 
men o5 prazos em posses de boa f6・  ・  ・ "(1981, 
p. 74). 

Segundo refer6ncia do autor, para o ano de 1922, 

esse procedimento iniciara-se com 6 xito na col6nia de Santa 

Rosa, onde o'I. , .governo encontrou tr6s mil agricultores 

nacionais, que hoje se elevam a 8.000・  

''Tomei das armas por amor de nosso 
ber9o ...anciando por Liberdade e Justi9a; 
bens e direitos que ha 25 anos lhe ・  sa百  
vedados gozar.,.No podia...nas pugnas dos 
dii・eltos do homem dobl・al・ e cez・zh・ e aceitar 
semelhante estado de cousas. 

Homem do povo sou e foi esse povo que me 
aclamou seu chefe, no municfPio em que 
resi do, que obrigou-me,concitou-me a tomar 
armas" (ROCHA, Lionel, Carta ao General 
Setembrino de Carvalho. Denuncia autocracia 
borgista. sl  23.10.1923, CPDOC, FGV). 

II 



9.3AREVOL畷O DE 1923 

Os caboclos arregirnentaram-se sob o comando de 

Leonel Rocha, a quem se associou o "bloquinho", dissidentes 

republicanos comandados por Serafim de Moura Assis, Felipe 

Portinho, Salustiano de PAdua e Sebastiao Menna Barreto, 

cobrindo a 6 rea de Passo Fundo, Palmeira, Cruz Alta e Erexim 

contra as for9as de Firmino de Paula e Vazulmiro Dutra. 

A localidade de Floresta caiu sob dom nio dos 

maragatos. O pr6dio da Diretoria de Terras e Coloniza ao 

transformou-se em seu quartel-general. 

As for9as legalistas eram mais numerosas do que as 

revolucion'rias mas o sistema de guerrilhas desnorteou o 

governo, que percebeu a necessidade de apoio do ex6rcito, 

entao dividido pela "rea9喜o republicana". Tratava-se de um 

movimento de rep6dio a consagra9瓦b do candidato da situa9ao 

para as elei96es presidenciais no qual Borges ficara ao lado 

de Nibo Pe9anha e a oposi9ao ga6cha com Bernardes, que 

elegeu-se. Por isso, os revolucion瓦rios esperavam apoio 

inequivoco do ex6rcito, que chegou a fornecer-lhes homens e 

mantimentos. Mas Borges retirou-se da rea9ao contra Bernardes 

e conseguiu travar o apoio aos revolucionErios, fazendo um 

acordo com o Governo Federal: nao foi impedido de assumir a 

presid6ncia, exercendo seu quinto mandato e os "libertadores" 

receberam a revisao constitucional, pelo Pacto de Pedras 

Altas. 

As guerrilhas continuaram mesmo depois do acordo. 

Al6m das for9as de Leonel Rocha, que se aliaram a Prestes em 

Campo Novo, para viabilizar a passagem da coluna, encontramos 

refer6ncias a grupos armados sob o comando de Jo五o IgnAcio 

331 
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(1926, 27 no Lajeado Grande) Gaud6ncio dos Santos e Jos6 

Calegari em Monte Alegre (DUCATTI NETO, 1981, p.p. 131/138). 

Por outro lado, o governo buscava a pacifica9ao desse chefes 

oferecendo-lhes terras, a Joao Ign瓦cio em Santa Rosa e a 

Gaud6ncio no Tapir. Um corpo de provis6rios sob o Comando de 

Vazulmiro Dutra foi criado para combat6-lo sem sucesso; em 

1925 lutou ao lado de Zeca Neto e I-lon6rio Lemes, derrotando, 

ainda em 1927, um corpo de brigadianos sob o comando do 

coronel Marcos Bandeira e Manoel Pereira de Almeida. A partir 

de entao o governo adotou uma estrat6gia de exterminio. 

Depois de preso, j 	amarrado, Gdud6ncio foi assassinado, 

segundo DUCATTI NETO (1981, p. 135) provocando escandalo 

amplamente divulgado na imprensa. 

Os maragatos, um m6s depois, em 4 de junho de 1927 

realizavam um baile, comemorando o anivers豆rio do ataque 

maragato a Palmeira, em casa de Pedro Fortes. Consta que os 

prom6tores anunciavam a festa propagandeando n五o temerem 

manifesta95es de for9a dos chimangos. Consta ainda que 

Matheus Ribeiro de Quadros, preto, ex-tenente do 32 C.A., 

batalhao leal a Vazulmiro Dutra, fora "proibido de dan9ar em 

baile de branco". Dirigindo-se ao subintendente, Jos6 Joaquim 

de Moura, Matheus denunciou os maragatos por desacato quando 

buscava entre eles um elemento procurado pelas autoridades. 

Retornou acompanhado de um destacamento e sitiou a festa. A 

maioria dos presentes morreu. Um sobrevivente da chamada 

"chacina de Nonoai" denunciou o ocorrido ao Comandante do 

destacamento 182 C.A. que constatou o fato. Joaquim de Moura 

foi acusado e condenado, mas continuou prestigiado por 

Vazulmiro Dutra. 

Os indigenas, assim como os caboclos, conflitaram- 

se com as regras republicanas. Os militares defendiam uma 

politica indigenista para a Uniao, lan9ada pelo general 

Candido Rondon, desde 1890, quando inicia-se a extens.o de 

linhas telegr百ficas para a Amaz6nia. 

fronteiras brasileiras com as Guianas 

Na mesma 

e a Bolivia 

6 poca, as 

estavam em 

negocia9ao, 	constituindo-se o Acre um caso fortemente 

conflitual, dado o surto da borracha, a partir de 1899. 
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O Barao de Rio Branco, ministro das rela9ろes 

exteriores a partir de 1902, grande negociador de fronteiras 

desde o Imp6rio, utilizou-se durante a Rep丘blica Velha do 

principio tradicional da politica exterior brasileira, o Uti 

possidetis, isto 6 , a posse efetiva (BURNS, 1977, p. 385). 

As negocia96es dos governos do Brasil e da 

Argentina sobre os limites dos dois paises suspendera-se 

entre 1850 e 1865. Ao fim da guerra, a Argentina obteve do 

Paraguai a provincia de Misiones. Desde ent胤o a Argentina 

passou a reivindicar do Brasil a expansao de seus limites at6 

os rios Chapec6 e Chopim. A pretensao argentina ampliara-se 

em 1888, situando o limite mais a leste, no rio Jangada. Por 

outro lado, tamb6m reivindicava o territ6rio das Miss6es, 

resolvendo-se essa questao somente em 1895 (D'ANGELIS, 1984, 

p. 37). 

As rela96es com a Argentina mantivcram-se tensas 

durante toda a primeira rep6blica e foram preocupa9.o militar 

prioritaria, at6 o ex6rcito priorizar a questao da 

industrializa9ao e sua moderniza9ao, a partir de 1930. 

O crit6rio da posse efetiva da terra n胤o poderia 

sustentar-se exclusivamente, na 6 poca, pela presen9a de 

caboclos e colonos. A presen9a indigena, especialmente dos 

Kaingang em 瓦  reas fronteiri9as era significativa. 

Segundo o recenseamento de 1890, s6 no distrito do 

Passo do Carneiro, na a rea litigiosa guardada pela colonia 

militar do Chapec6, ao qual estava afeto o Irani, havia em 

torno de 245 i ndios e 119 mesti9os, sendo que a comarca de 

Palmas, de um total de 9.601 habitantes, contava com 2.074 

indios e 2.099 mesti9os. A popula9ao crescia recebendo 

contingentes fugidos do Rio Grande do Sul, pressionados pela 

expansao da propriedade como j 	ocorrera nos campos de 

Erexim. 

norte 

Santa 

A revolu9ao federalista provocara migra96es para o 

do Rio Grande do Sul, junto a fronteira subindo para 

Catarina, Parana e Mato Grosso. Cerca de 200 pessoas 
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sairam de Cruz Alta, atravessaram Palmeira das Missうes, 

empreendendo marcha de mais de 120 quil6metros por picadas 

existentes nas floresta. Muitos deles, segundo KLIEMANN 

(1986, p. 129) passado o conflito, permaneceram e deram 

origem a novos n丘cleos, Irai por exemplo, pressionando o 

deslocamento dos i ndios para outras a reas. Consta que do 

toldo situado em Irai, alguns Kaingang migraram para Santa 

Catarina, menos o Cacique Nonoai. Doente, arranchou-se ら  

barra do Irai, ent5o chamado Arroio do Mel, procurando 

restabelecer-se com as 五  guas termais do local. 

Segundo LINHARES, federalistas inconformados com a 

derrota preferiram migrar para o Mato Grosso e trabalhar com 

Tom言s Laranjeira. Ele era ga6cho e conhecido por desfrutar de 

pr6spera 

Primeユra 

situa頭o explorando regiミo nるo desbravada. A 

leva migrat6ria data dessa 6 poca, seguindo-se outras 

que fundaram Bela Vista e Ponta Pora. 

A companhia recebera o monop6lio da explora9五o de 

erva pelo decreto 436c, de quatro de julho de 1891, tendo 

interesses tamb6m na Argentina e Paraguai, onde situava-se 

sua sede, em Concepci6n. Tratou de solidificar-se recorrendo 

a estabelecimentos de cr6dito no Rio de Janeiro e Mato 

Grosso, para complementar o capital de tr6s mil contos, 

necessArio a sua constitui9胤o em Sociedade via escritura 

p blica em 5 de setembro de 1891. A firma Francisco Mendes & 

Cia. beneficiou a produ9ao at6 1894, quando a Mate Larangeira 

montou insta1a95es pr6prias, al6m de postos de mudas. A 

revolu9ao de 93 ao estender-se para Santa Catarina e Paran, 

paralisando o com6rcio ervateiro, beneficiou-a. 

centenares de gadchos emigraram 
para ali, decididos a trabalhar e a 
enri quecer, adquirindo glebas proporcionais 
aos seus esfor9os. A opul6ncia dos ervaお  
garantia a 	subsist6ncia e 	o 6 xito dos 
pioneiros continuava a atrair mais gente, 
Parentes e amigos a pon to de se a亡emorizar a 
nascente comPanhja, yendo nos que chegavam 
continuamente, ainda que com a id6ia de 
colaborar e criar clima propfcio ao trabalho 
em comum, intrusbs virtuais, que amanha 
pudessem incomodar" (LINHARES, 1969, p. 151). 

，’ 
． 	● 	‘ 



335 

' As popula96es que se enraizavam com seus bens na 

regiao terminaram rebelando-se contra o monop6lio. Grupos 

Kaingang migraram para o Irani, na regiao do Contestado, em 

1893. Participaram da revolu9ao contra o governo republicano 

e buscaram guarida nos donilnios de Conda, o ex-bugreiro, como 

o fizeram, anos antes Manoel Grande e Nicafim, aos quais j 

fizemos refer6ncia anteriormente. Segundo a tradi9.o oral 

Kaingang 'I, , ,haviam muitas lutas, tamb6m entre os f ndios" 

(XEYUYA apud D ・ ANGELIS) 20. 

Chefes maragatos como Antoninho Moura, refugiaram- 

se junto aos indigenas, convidando-os para churrasquear 

(D'ANGELIS, 1984, p. 42). Relacionando-se com outras aldeias 

e "devido aos la9os de solidariedade com os maragatos", por 

volta de 1896, os Kaingang come9aram a participar na economia 

regional trabalhando no corte de erva, no qual atuavam tamb6m 

trabalhadores indigenas vindos da Argentina: 

"O f ndio 	Zacarias 	veio 	com os 
companheiros dele da Argentina.Em tudo eram 
quinze rapazes...que souberam na Argen tina 
que tinha erval grande no Bormann,que aquele 
tempo se tratava de Passo Carneiro ・  mes 
Hnham vindo pr言  ganhar no servi9o da erva; 
decerto que pra 互 jao tinha sel・vi9o''(NG加  
YUIA apud D'ANGELIS)。'. 

Algumas familias de caboclos, expulsas pelas 

colonizadoras, procuraram o toldo Chimbangue solicitando 

abrigo e foram recebidos como amigos e at6 aliados. Jo.o 

Maria Brizola, maragato, por exemplo, na d6cada de 20 obteve 

ref丘gio no Chimbangue, estabelecendo-se no Lajeado Sitio 

Velho, onde chegou a montar um engenho de cana. Acabaria 

vendendo seu engenho, poucos anos depois, a Jos6 Albino da 

Silva que estabeleceu-se na qualidade de "fiscal" da Empresa 

Luce, Rosa & Cia. Ele promoveu embargos em ro9as indigenas, 

alegando que as terras seriam todas vendidas e que os 

indigenas teriam de sair dali (D'ANGELIS, 1984, p. 55 a 59). 

20 D'ANGELIS, ob. cit., p. 41 
21 Ibid., p. 43 
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Esse 6 mais um indicio da desorganiza9喜o provocada 

pelas praticas liberais nas rela96es entre os maragatos e 

indigenas. Joao Maria n各o titubeou em: vender a terra dos 

indios onde se abrigara; vend6-la a quem se intitulava fiscal 

da Luce & Rosa, uma companhia colonizadora. 

A resist6ncia indigena se intensificava em S胤o 

Paulo, Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,a medida 

em que avan9ava a expropria9ao indigena e cabocla, nao s6 

pela pressるo do mercado de terras como tamb6m pelo avan9o das 

vias f6rreas, instala95o de tel6grafo e outras obras de 

infra-estrutura (D'ANGELIS,1984, p. 56). As terras do Toldo 

do Rio Ligeiro, onde o governo passou a distribuir 瓦  reas de 

indeniza戸o, segundo o relat6rio das Obras P丘blicas de 1910, 

aumentaram seu valor venal de 50 para 100 % (KLIEMANN, 1986, 

p. 129). 

A cria9胤o do Servi9o Nacional de Prote頭o ao Indio 

e Localiza9ao de Trabalhadores Nacionais ocorreu tamb6m nessa 

6poca. A partir de entao, os estados deveriam usar de mais 

rigor no que se referia a prote9胤o indigena. 

Torres Gon9alves, Diretor do Servi9o de Terras e 

Coloniza頭o em 1910, adepto de Comte, demonstrou muitas vezes 

as contradi96es da politica indigenista e colonizadora, 

denunciando arbitrariedades 	cometidas contra os i ndios. 

Visitando os aldeamentos dirigidos sob influ6ncia da Igreja, 

constatou conflito e migra96es indigenas. Segundo ele, os 

indios estavam descontentes por serem obrigados a um sistema 

educacional implantado pelo representante dos capuchinhos na 

regi o do Fachinal; refere ainda que, para satisfazer a 

vontade de proprietarios particulares, os i ndios haviam sido 

convencidos a mudarem-se para outras terras. No entanto, s6 

uma parte dos indigenas aceitou a mudan9a, permanecendo os 

antigos junto ao cacique Faustino que dizia sair dali "morto 

sim, vivo 	n各o". Os i ndios que emigraram tamb6m foram 

procurados por Gon9alves e declararam sua insatisfa9るo com a 

mudan9a. Eles teriam se transferido para obedecer ao diretor 

do toldo, professor Zeni, que agia "por.ordem do governp de 
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quem tinham promessa de auxilios 	aos i ndios 	que a 

cumprissem". 

O documento demonstra ainda que tais reformas eram 

baseadas nos interesses de especuladores particulares nas 

terras indigenas. Torres Gon9alves concluiu o relat6rio 

solicitando ao secret瓦rio que repassasse todo o servi9o de 

prote9ao aos indigenas para a Diretoria de Terras e 

Coloniza戸o da Secretaria de obras p丘blicas.' Anos depois 

reconhecia que apesar do esfor9os as arbitrariedades 

continuavam .e o Governo Federal n各o posicionava-se por 

considerar o assunto embara9oso (KLIEMANN, 1986, p. 133). 

Os 

coloniza9気o e 

Kaingang, diante do evidente avan9o da 

da inseguran9a geral de seu relacionamento com 

a sociedade que os rodeava, sedentarizaram-se, aceitaram o 

regime de prote95o modelado pelo Servi9o de prote9ao aos 

Indios em troca da garantia de terras. 

Tendo em vista o conjunto de relatos, construimos a 

seguinte an五lise. 

Admitimos, de modo geral, que a politica de terras, 

de pr6prios nacionais e coloniza9るo visava:' restringir 

espa9os p丘blicos, abolir sua utiliza9ao comunitaria, entregar 

ao dominio privado a economia extrativista, criar um mercado 

de terras, promover a imigra9ao estrangeira, entre outras 

raz5es, para obrigar o caboclo do estado一  a fixar-se como 

pequeno produtor proprietErio ou proletariz瓦-lo, fornecendo 

mao-de-obra para empresas agrarias diversificadas. 

Duas estrat6gias de proletariza戸o, de separa9.o 

entre homem e natureza foram defendidas pelas oposi9うes como 

politicas populares: os liberais seguiram uma estrat6gia de 

conversao dos rossios comunais, em patronatos agricolas, sem 

submeter o Municipio a apresentar outra documenta9.o sobre 

suas terras, a n五o ser a medi9乞o daquelas que ainda 

estivessem por medir. Ali deveriam se asilar os pobres que 

delas j 	dependiam, evitando movimentos migrat6rios. Isso 

significava manter a instala .o de suas for9as politicas. 
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Os republicanos seguiram o caminho aberto pela lei 

de terras e sua doa9嵐o na fronteira. Buscaram radicaliz瓦-lo 

atrav6s da desapropria9ao de terras em beneficio da pequena 

propriedade, acenando com ela n気o s6 para imigrantes como 

para caboclos na floresta e na campanha. 

O desenvolvimento de uma e outra posi9るo foi 

limitada. A alian9a entre dissidentes republicanos e 

federalistas, nunca saiu da proposta sum6ria de integra頭o do 

trabalhador nacional e cria9三o de patronatos agricolas nas 

antigas terras de rocio. Inclusive, essa 6 ltima proposta 

apareceu no 	a mbito municipal 	e 	nao 	foi transposta 

efetivamente no programa do Partido Republicano Democratico e 

no programa do Partido Libertador. Tanto um como outro 

precisavam cooptar as hostes federalistas caboclas, por isso 

a quest胤o explosiva da terra publica, como jA demonstrara a 

crise politica de Palmeira das Miss6es, em 1899 e 1902, n各o 

permitia um encaminhamento detalhado, numa coaliz胤o onde 

conviviam defensores da propriedade privada como meta 

essencial. Embora mais definidos dbs que os maragatos, os 

chimangos tamb6m foram sujeitos a limites em sua estrat6gia 

popular, especialmente das Companhias de Coloniza9喜o e da 

moldura formulada nesse sentido pelos decretos federais. 

Os setores populares dividiram-se entre chimangos e 

maragatos na defesa de seus interesses: uns desejavam tornar- 

se propriet五rios e instalar-se no redefinido espa9o p丘blico; 

outros defendiam-no, associado a perman6ncia do complexo de 

rela96es de coopera頭o e trabalho temporario que j vinham 

praticando. 

As medidas republicanas dividiram especialmente os 

camponeses-caboclos: os que tinham condi96es e os que nるo 

tinham de converter-se em pequenos produtores em propriedade 

privada, limitando-se a extra9ao de erva na sua propriedade, 

excluida a associa95o com os caboclos itinerantes. 

Vista dessa perspectiva, a defini9ao de prioridades 

para o caboclo, em termos de a9包o social, simplificava-se na 

luta por condi9うes de exist6ncia politica e sobreviv6ncia 
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social. Isto 	6 , lutar contra o avan9o da coloniza9 o 

estrangeira, empresada 	pelas Companhias de Coloniza9 o, 

estimulada tanto pelo Estado nacional quanto local; pela 

defesa de sua expressao aut6noma no Municipio e pela 

liberdade comercial. 

Essa 6 ltima reivindica頭o 	indica uma fei9 o 

competitiva de concorr6ncia horizontal, respons瓦vel por 

prAticas concorrenciais e de explora9ao com os ind工genas. 

O conjunto da a95o levava-os a aliarem-se 色  

dissid6ncia republicana na luta contra Uni o e o Estado 

Republicano dominado pelo PRR. A a頭o politica sobrepunha-se 

porque qualquer projeto sobre a defesa da terra Pabl1 

organiza9気o correspondente passava pela implanta.る。  

democracia "sem dobrar nem cerzir". 

tac五o da 

O Estado Republicano, as constitui96es Federal e 

Estadual, 	associadas 	h 	condu9ao 	P 0litica 	do 	PRR ・  

descaracterizaram o sufr瓦gio universal, frustrando 

expectativas democraticas de participa戸o numa administra9ao 

municipal federalista. Pelo contr五rio, os posseiros viram-se 

afastados da terra pelo decreto 451b e 628; os municipios 

perderam do ponto de vista econ6mico e administrativo seus 

poderes para o Presidente e a Assembl6ia de Representantes, 

sem nenhuma determina9るo especifica que resguardasse ou 

definisse seus peculiares interesses. O Presidente decidia 

sobre o regime de apropria9ao de terras, sobre a 

administra9ao da terra p6blica e a participa頭o nesse sistema 

dependia de uma possibilidade real de acesso ら  Camara 

Municipal, para atrav6s dela recorrer dos atos do governador. 

O Governo Estadual oferecia a democracia direta, 

como a "garantia" de n乞o agir como o poder federal: os 

conselhos municipais poderiam derrogar, se em maioria, os 

decretos legislativos do presidente. O car6ter da medida 

atendia no a mbito estadual uma expectativa dos federalistas, 

de 	modo geral. 	Isto 6 , 	os conselhos 	recebiam duas 

p丘blica e 

compet6ncias politicas fundamentais, sendo, nesse sentido 

muito mais poderosos do que o foram as antigas camaras 
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municipais imperiais. Mas, em contrapartida, o Executivo e 

Legislativo absorviam o controle administrativo e econ6mico 

de todos os servi9os e encargos municipais (BARETTA, p. 33), 

deixando o municipio de ser interlocutor para rela9うes 

econ6micas e de trabalho. 

O controle das primeiras elei96es permitiu ao 

Partido Republicano excluir qualquer voz que assegurasse no 

texto constitucional qualquer principio que salvaguardasse em 

regulamento 	posterior 

representa9ao plural. 

das elei9うes municipais, uma 

Considerando as possiveis expectativas dos caboclos 

quanto ら  Constitui9ao e participa ao politica atrav6s do 

municipio democratizado,6 visivel que o sufr瓦gio universal e 

a participa9ao politica aberta a todos os cidadaos foi oferta 

de mao esquerda boicotada com a direita. Interpreta-mo1los 

como elementos universalizantes, uma estrat6gia popular, da 

empresa de domina9ao do PRR: mas quando os decretos federais, 

com o apoio dos republicanos castilhistas tocaram sua vida e 

seu trabalho, eles se defenderam e contestaram a desfigura頭o 

da democracia que instrumentava a coer9ao republicana. 

A vida municipal politizou-se. O poder de derrogar 

os atos do governador pela maioria dos conselhos manteve a 

popula9ao mobilizada, sinalizando continuamente suas 

reivindica96es. Camponeses caboclos e ga丘chos a p6, 

integrados ao circuito mercantil, com alguma instru9ao e 

pr5tica urbanas, tamb6m empreendiam uma oposi ao dentro das 

institui96es, apresentando-se com candidatos pr6prios a s 

elei9うes municipais, como a de Palmeira em 1916: as regras e 

a politica do Estado ga丘cho, onde o Partido Republicano 

dominava, 	foram 	aceitas 	como 	referenciais 	isto 	6 , 

questionadas e contestadas politicamente. Esses dois 

personagens sociais nao emigraram, nao internaram-se em 

florestas ainda fechadas como fazia o caboclo itinerante. 

Isso balizou' a a9五o do Governo, indicando-lhe onde devia 

recuar sobre a manuten9ao da terra p丘blica e sua 

regulamenta ao e onde nao tinha chance de coopta9ao. Por 
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exemplo, pacifica Joao In五cio com terras, extermina Gaud6ncio 

dos Santos e seu comando, suspende o avan9o da Coloniza9喜o em 

1922, chacina maragatos em Nonoai. A partir desses indicios 

admitimos que o borgismo usou de todas as estrat6gias: 

coopta9胤o, competi9気o entre caboclo e estrangeiros, at6 as de 

extin9ao. 

A tt chacina de Nonoai", por outro lado, nos deixa 

entrever v瓦rias facetas da coopta9各o e da heterogeneidade 

popular: o "preto proibido de dan9ar em baile de branco", 

al6m de indicar o funcionamento da estrat6gia abolicionista 

do PRR, de sua alian9a com o ex6rcito e da absor9ao dos ex 

escravos na organiza9五o das for9as p丘blicas, repressivas, 

tamb6m 6 um sinal de que a orienta9ao racial associada a 

politica de terras do tempo colonial ainda vigia, 

atravessando, dividindo os caboclos em sua identidade, 

atua9五o politica e social. 

, O comportamento de maragatos em terras indigenas, 

com tribos aliadas negociando terras onde foram recebidos, 

tamb6m nos deixa entrever os limites de sua alian9a com 

setores indigenas contra o avan9o da coloniza9ao. 

A politica indigenista, nacional e estadual, por 

outro lado, continuou buscando a cria9五o de um cinturるo fiel 

A Rep丘blica na zona de fronteira com a Argentina, de 

interesse militar estrat6gico. 

A sedentariza9ao dos Kaingang foi pressionada pelo 

avan9o da propriedade privada, sob influxo dos estimulos 

oferecidos a proprietarios e companhias colonizadoras, 

implementado inicialmente sob dire9胤o da Igreja, cuja 

colabora9胤o foi aceita pelo PRR. Os indigenas acossados por 

esse avan9o renunciaram a condi9ao coletora, recebendo em 

troca a demarca9航o de suas terras. 

O avan9o dos federalistas caboclos para as 言  reas 

fronteiri as, 	especialmente depois 	de 1910 	quando se 

aproximaram do Contestado, na regi o do Irani, tornava 

crucial, par8. a ordem republicana, o estancamento da subida 
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de popula9ao resistente para a regi o, unindo guerrilheiros 

federalistas, tanto mais que essa E rea fora objeto de 

pretensろes argentinas. Analisamos, portanto, a r瓦pida 

demarca9各o dos toldos no Rio Grande do Sul, entre 1908 e 

1913, corno medida para esvaziar e separar as resist6ncias 

indigena e cabocla: a demarca戸o das terras manteria os 

・’corones" Kaingangs no Rio Grande do Sul fi6is a ordem. 

O 6 nico projeto de Estado soberano em que ocorreu a 

possibilidade de uma integra9ao dos setores dominados e 

dessemeihantes ao padrるo da realeza colonizadora, do branco 

pobre ao escravo rebelado, foi a "pAtria grande", os 

"americanos de Artigas". Essa identidade afirmou-se numa 

assembl6ia constante, contra a representa9胤o do Cabildo e num 

regime de terras onde se previra nるo s6 a pequena propriedade 

como tamb6m um espa9o p丘blico regrado (as "terras dos maus 

europeus e dos piores americanos"), a ser restrito na medida 

em que se desenvolvessem os estabelecimentos. 

. A tentativa do Estado paraguaio foi ditatorial e a 

Rep丘blica brasileira, onde nascente e desejada, face a um 

imp6rio progressivaniente censit瓦rio, excluiu o dessemelhante. 

Os caboclos itinerantes ou n気o, que permaneceram mobilizadbs 

em a95es institucionais sobre a questるo agr瓦ria encaminhadas 

desde, pelo menos, 1853, municipalinente, colocando 

expectativas na Rep丘blica, foram reduzidos, em qualquer 

alian9a por n苔o poderem participar com autonomia, da luta 

institucional. Migravam rumo a fronteira agricola, tanto os 

que buscavam distancia das institui9うes, sempre exciudentes, 

criando alternativas como o Contestado, quanto os que 

buscavam criar novos municipios, novos poderes locais onde 

pudessem expressar-se dentro da ordem. 

Admitimos, enfim, que a estrat6gia republicana 

associada a pr5ticas discriminadoras e liberais de setores 

maragatos isolaram os indigenas e os mesti9os itinerantes, 

limitando a democracia, apanEgio do caboclo. 

A atua9五o politica dos caboclos, liderada pelos 

federalistas e maragatos obteve, entretanto, algumas 
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conquistas: as leis de 1922, que os maragatos n5o aceitavam 

com o aval de Borges de Medeiros, suspenderam o avan9o da 

co1oniza9ao em geral, detendo o avan9o da especula9ao com 

terras praticadas pelas companhias de coloniza9胤o; ampliaram 

o limite da terra p丘blica de 2 para 5 quil6metros a beira das 

estradas. A lei de 1928, j sob a presid6ncia de Get丘lio 

Vargas, consagr'ou essas disposi96es; em 1929 acrescentou-se a 

Divisるo do Servi9o Florestal e a esta車o experimental de 

Il6polis, pela reuni o das municipalidades em Porto Alegre. 

Criaram-se, assim, condi96es institucionais que permitirao, 

depois de 1930, uma atua9ao social em termos de cooperativas 

e federa96es ervateiras; uma tr6gua para a floresta e leis 

que lhes garantiram uma fronteira de pro1etariza9五o. Isto 6 , 

os caboclos defenderam a floresta e seu uso acoplado a uma 

cultura de subsist6ncia, regulando a proletariza頭O, 

resguardando um espa9o para migra96es rurais pelo menos at6 

meados dos anos sessenta. Assim evitaram um 6 xodo urbano 

prematuro em rela9ao ao processo de industrializa麟o. Esse 

foi o resultado real obtido numa luta em nome da comunidade, 

dos direitos humanos, associado ao quadro do Liberalismo. 

cultura de subsist6ncia, 



CONCLUSAO 

Iniciamos esse trabalho reconhecendo nossa imagem 

preconceituosa do caboclo: mesti9os e mulatos, fogo de ch胤o, 

o barraco visivel num lance s6, promiscuidade, os que fazem 

filho sem controle, multidao manipul6vel, os que dao ou 

vendem os filhos A madrinhas brancas e estrangeiras. 

Interrogamos a hist6ria, buscando distancia cr工tica e 

chegamos a uma s6rie de outras, da Col6nia ao fim da Primeira 

Rep6blica. 

一As institui96es coloniais e tamb6m imperiais, at6 

1850, criaram condi96es de reprodu9五o das rela9るes de 

produ9ao, de coopera9ao, comunais, j marcadas pelo pacto 

mon5rquico, isto 6 , criando um espa9o comunit五rio (pastos 

p blicos, rocios, florestas reservadas), aos s丘ditos mais 

pobres, sem enuncia戸o da condi9ao de pureza de sangue,' 

fi6is, em primeiro lugar ao rei, morando em terras reais, 

pagando-lhe, por isso, tributos, em g6neros e servi9o 

militar, independentes, portanto, da propriedade sesmarial. 

Contrapesando tal autonomia, aparecia a C mara Municipal, 

onde o impuro de sangue e os pe6es eram excluidos, embora os 

juizes do povo fossem eleitos pelas corpora96es de of cio, 

para resguardarem interesses populares. Enquanto existiu', 

tanto cumpriu seu papel, que liderou na Bahia a rebeli o 

popular do "maneta" contra o pre9o do sai. Mas quando tais 

institui96es se transladaram para o extremo sul, a partir de 

344 
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1730, o juiz do povo fora abolido como figura institucional e 

as pr6prias camaras municipais perdiam gradativamente seus 

poderes, tanto 6 assim que em 1747 n胤o havia Camara Municipal 

em Rio Grande. 

O coronelismo organizado por Lavradio, com base nas 

ordenan9as e milicias, abriu um espa9o popular, abaixo do 

coronel, nるo instituido, integrado por oficiais, em boas 

rela戸es com o povo, que passavam a fazer parte do corpo de 

eleitores, seus nomes colocados, por escolha de autoridades 

reais, juizes de fora, controlados mais de perto por 

autoridades nomeadas diretamente pelo rei. Assim, mesmo 

esvaziadas as camaras de seus poderes, o Municipio continuou 

o f6rum das queixas populares. Entre elas, os conflitos sobre 

as terras p6blicas e apropria9五o de terras devolutas em 

geral. 

Frisamos que a preocupa9るo real era a de 

relativizar a for9a da aristocracia e a for9a popular para 

administrar conflitos a seu favor. A importancia do conflito 

era, politicamente, "fiscalizar" aristocracia e plebe. 

O mesmo sentido tem a politica racial da 

coloniza9ao portuguesa, desenhada especialmente pelo Marqu6s 

de Pombal. Gomes Freire de Andrade foi no sul especifico 

porta voz da iniciativa de Pombal em criar s丘ditos entre a' 

numerosa popula9ao de mesti9os 	com 	i ndios, nomeando 

expressivamente o "melitar" casado com i ndia de sangue puro, 

em contrapartida ao casal de n丘mero. Assim a fragmenta9ao do 

caboclo foi previsao e provis o da Metr6pole, sempre buscando 

a diversifica9五o para governar: limitar a aristocracia pelo 

povo, limit瓦-lo por sua divisao simb6lica e cultural, segundo 

o crit6rio classico, estamental, da "semelhan9a" maior ou 

menor com o rei e Deus. 

A diversidade indigena manteve-se, selecionada pela 

coloniza9各o. Os padr6es comunit五rios primitivos da 

organiza9るo guarani, especialmente os de sua dan9a ritual 

foram substituidos pela obedi6ncia religiosa, crist, e 

militar. O ateismo origin5rio, a incorpora9ao liberal do 
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estrangeiro, branco ou negro, em asilo politico, e seus 

conselhos representativos, t工picos da organiza9ao charrua e 

minuana, foram reduzidos, limitados pela sua decisao de 

lutarem at6 o fim contra a coloniza9るo. Mas essa sele9喜o de 

autonomia primitiva deu-se atrav6s de profundos conflitos e 

lutas, gerando o que chamamos de cristais culturais, arredios 

a qualquer institui9胤o, a qualquer imagem veiculada pelo 

branco, poderoso, e a cultura missioneira, imagem colonial 

alternativa. A diversidade indigena foi tamb6m absorvida em 

favor do colonizador: o caboclo afluente, de origem paulista, 

aliou-se aos Guaianas e Kaingangs, adversarios tradicionais 

de guaranis 	e depois dos missioneiros. Esses 丘  ltimos, 

adversArios de selvagens, nao reduzidos, produziram uma nova 

imagem, derrotada mas estruturante, conservada sob um 

tradicionalismo projetado em her6is regionais, como Sep6 

Tiaraju e Bento Gon9alves, que nao registram a complexidade 

da alian9a indigena missioneira, charrua e minuana. 

Os Charruas, na sua pr瓦tica da dissuasるo colonial, 

aproximaram-se mais dos espanh6is e os Minuanos dos 

portugueses. N5o 6 grata a uma historiografia, inclusive a 

pretensamente critica, admitir que uns e outros brancos, 

tamb6m foram administrados, em sua diversidade, pelos 

indigenas. Por6m, Varella e Aur6lio Porto, positivistas de 

fato, nao recuaram em constatar que Charruas e Minuanos, na 

sua guerra de dissuasAo colonial, criaram uma alternativa 

colonial a caminho da nacional, aberta ao comerciante, ao 

contrabandista, ao pequeno proprietArio de qualquer origem, 

aos pobres, inclusive ao negro, todos produzidos pela ordem 

colonial, espanhola e portuguesa, os desertores, um outro n o 

colonial, articulado politicamente, pela primeira vez, entre 

1754 e 1760, na alian9a missioneira, que se reproduziu em 

Andresito Artigas e em Manoel Artigas, na P瓦tria Grande de 

Dom Jos6 Artigas, at6 1820. Lembr瓦-los 6 reconhecer, al6m da 

sele9喜o de elites nacionais dominantes, a sele9るo popular, do 

povo, esse dessemelhante, em busca do soberano, da na9ao, da 

representa9ao pelo congresso indigena, da aclama9るo do chefe, 

transformando-se, sob Artigas, em plebiscito, contra a 

representa9ao aristocrAtica, nos cabildos e camaras. 
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Lembrar os calculos de Varella, citados por Aur6lio 

Porto, associados ao roteiro de Velloso da Silveira, 6 

reconhecer uma economia outra, de subsist6ncia e extrativa, 

alternativas nacionais americanas castradas, o ga6cho a p6, o 

caboclo que se abrigou nas florestas ga丘chas, parte do corpo 

da comunidade nacional at6 1850, tanto vindo do sul quanto 

dos limites noroeste e norte do Rio Grande do Sul, 

organizando-se em torno dos rocios, pastos p6blicos, a 

economia extrativa do mate, da cria95o de oveihas no 

planalto, da cria9るo e com6rcio dos muares. 

Escondido pela bombacha e a cuia de chimarr喜o que 。  

senso comum de qualquer brasileiro, independente do seu nivel 

de cultura, associa ao ga丘cho, habitante do sul, estA a 

diversidade cabocla: setores que se isolaram em diferentes 

momentos de contato entre o bugre e o caboclo itinerante, 

migrantes, deprimidos por derrotas de suas tentativas 

nacionais, fugitivos diante da aproxima9胤o de institui9うeS, 

vistas como imagem de coloniza9胤o e colonizadores. Sるo eles, 

os personagens do Contestado, Pares de Fran9a, Jos6 Marias, 

monges, irmandades caboclas com seus estandartes, lembrando 

figuras missioneiras; missioneiros divididos, parte 

luzitanizados, derrotados junto com a alternativa colonial 

pombalina, desertores que nao lograram afazendar-se ・  exilados 

politicos, missioneiros e americanos, dizimados, a gente de 

Andresito Artigas metida pelo Passo Fundo. 

O Dom Pedro do Ipiranga, associado pelo senso 

comum, a Brasil independente, esconde mais diversidade: 

monarquistas constitucionalistas unitaristas, federalistas, 

republicanos 	unitaristas, 	republicanos 	federalistas, 

parlamentaristas federalistas. 

Ao lado do principe portugu6s, no Rio Grande do 

Sul, existe o misterioso Francisco Barreto Pereira Pinto (ele 

seria republicano?) um dos comandantes da fronteira, ao tempo 

em que o Uruguai era,a for9a, provincia brasileira; existe o 

"Quebra", que lutou na Frente Platina contra o Imp6rio 
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Brasileiro, tentou fazer a Independ6ncia de Cachoeira e 

libertar os escravos. 

Constatar essa independ6ncia, que diversifica,6 

admiti-la parte da hist6ria platina; 6 v6-la do ponto de 

vista dos pequenos proprietErios de origem a9oriana e 

caboclos, nesse caso, parte da hist6ria de sua competi9各o com 

colonos europeus, introduzidos por iniciativa do Primeiro 

Imp6rio. 

Bento Gon9alves 6 simbolo da Farroupilha, no senso 

comum de rio-grandenses, pelo menos; escondidas por ele, 

estao as tropas de escravos dizimados no massacre de 

Porongos, os indigenas irredutiveis, das tropas farroupilhas; 

v6-la do ponto de vista deles, Charruas e Minuanos,6 v6-la 

tomo o 丘  ltimo 

ant icolonial. 

epis6dio da 	sua guerra de dissuas o 

O que teria conferido unidade a principesca 

independ6ncia do Brasil, sobre tanta diversidade? 

O pacto mon6rquico imperial que reconhece a 

comunidade colonial local, enquanto nacional, indo mais longe 

do que a Metr6pole: suspendendo o sistema de sesmarias pela 

posse, desorganizando politicamente o corpo colonial de 

s6ditos ao substituir o estamento aristocr6tico pelo 

econ6mico liberal, assim como o fizera a Revolu9喜o do Porto; 

a comunidade nac on-a} ainda se definiu pelo territ6rio 

comunal, mas o s6dito pela renda. Isso fragmentou mais uma 

vez a imagem da comunidade e do s丘dito nacional; parte da 

na9ao, al6m dos escravos,6 definida como incapaz ・  separada 

do poder municipal ao qual est喜o afetos seus interesses, em 

beneficio de uma nova elite econ6mica local, rela9るo de poder 

inalterada pela Farroupilha no Rio Grande do Sul, tamb6m 

censit6ria. Assim a oposi9ao popular a aristocracia sesmeira, 

manifesta em conflitos por terra, identificados ao longo 

desse trabalho, foi capitalizada pelos grandes posseiros, 

especialmente de Sるo Paulo: defender a posse, a liga9喜o entre 

o trabalhador, a na9ao e a terra, sustentou-os grandes e 

Pequenos ・  
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A lei de terras de 1850 destruiu a comunidade 

nacional, intensificando a diversidade do caboclo, dividindo- 

o entre o imaginar-Se um ser coletivo, ou proprietArio 

individual do anterior espa9o comum. 

A separa9気o entre natureza e trabalhador, bem como 

a diversidade indigena, consumaram-se sistematicauiente sobre 

a derrota da dessemelhan9a. Escondida pela imagem de Julio de 

Castilhos, Gaspar Silveira Martins, Borges de Medeiros e 

Assis Brasil, a comunidade, entretanto, construiu sua pr6pria 

imagem, ao redor do com6rcio livre, em toda a fronteira, da 

economia ervateira primitiva, lutando contra a liquida9ao do 

erval p丘blico. Defendendo o erval p丘blico lutaram contra a 

liquida9ao dos rocios, pastos p6blicos, os faxinais, 

existentes ainda hoje no Parana, pelo voto universal e 

autonomia municipal, sob comando de homens como o obscuro 

professor Jo o Bellegard de Meneses, guerrilheiros como 

Gaud6ncio dos Santos, aclamando comandante um Leonel Rocha. 

A diversidade indigena foi obtida pela coopta頭o e 

dizima9五o, 

americanos. 

caso dos irredutiveis e dos missioneiros 

Eles desapareceram da historiografia municipal 

cedendo espa9o aos cooptados "coron6s" Kaingangs. Quando 

parte destes, como Nicu6 e CondE, discordaram dos limites do 

aldeamento, foram perseguidos e seus territ6rios declarados 

vagos por intendentes como Evaristo do Amaral. 

CabOclos e indigenas, di・versificados, perfilaram-se 

entre duas diferentes estrat6gias de proletariza頭o: uma 

republicana, pela via da transforma9ao n喜o s6 das terras 

devolutas, mas do anterior espa9o p丘blico, em pequenas 

propriedades, e outra federalista e maragata de conversao da 

terra p6blica, at6 ent喜o sob controle dos municipios, em 

fundos de terra da na9谷o, colonias ou escolas de agricultura 

para os pobres. 

A legisla9ao agraria e a federaliza9るO das terras 

aplicadas pela Rep丘blica dissolveram a comunidade nacional, 

usurpando sua base positiva, exterior, seu espa9o real. 
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Caboclos e ga丘chos maragatos, colobaram, no Rio 

Grande do Sul, um limite ら  expropria9ao: defendendo o uso 

comum da floresta, terra de na9五o, preservaram-na por mais 

duas gera96es; interpelaram a implanta9ao do sistema 

capitalista, como analisa Martins, do ponto de vista da 

distribui9ao: a contradi9ao constituinte da questao agr6ria 

colocou-se num patamar superior de socializa9ao, o decreto 

198, de desapropria9ao, a defesa da pequena propriedade, a 

regulamenta9.o da atividade extrativa, compelindo o Estado a 

organizar e fiscalizar, atrav6s das comiss6es de terra, a 

especula9ao fundi言ria e a a9五o das companhias de coloniza9喜o. 

A luta cabocla afirmou a diversidade na explora9瓦o 

da terra, a perman6ncia de um modo coletivo de produ9各o de 

alimentos, o faxinal, ao lado da propriedade individual, 

criou um antecedente hist6rico para as lutas atuais, 

sinalizando que sua organiza9ao comunitEria corresponde a 

reconstitui9五o da comunidade, dimensao positiva e simb6lica 

de qualquer sociedade. Resgatar a comunidade, em sua 

diversidade, 6 projeto alternativo,6 revelar adversArios e 

acumular experi6ncias a serem evocadas e questionadas no 

presente. 

A hist6ria reconstruida, as institui9うes, as lutas, 

seus her6is, Sep6 Tiaraju, Andresito Artigas, o Quebra, os 

Leonel Rocha, os Gaud6ncio dos Santos, os Cond瓦, seus 

adversarios, suas reivindica9うes, apontados no Rio Grande do 

Sul, nos mostraram, que a comunidade 6 tanto um sentimento de 

solidariedade inscrito no inconsciente coletivo do individuo, 

como uma base material, positiva, que a maioria dos estados, 

capitalistas ou nao,jA resgataram pela reforma agr6ria ・  

Nossa conclusao 6 de que a luta pela reforma 

agr言ria 6 a luta pela reconstitui9こo positiva, exterior, da 

comunidade nacional usurpada com a lei de terras de 1850 e a 

rep6blica olig瓦rquica de 1889;6 tamb6m luta por um direito, 

assim como sao os direitos trabalhistas, o PIS (Programa de 

Integra9散o Social) o FGTS (Fundo de Garantia por' Tempo de 

Servi9o) ou o Seguro Desemprego, expressivos de uma legitima 
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redistribui9.o minima e permanente da renda, pagos por todo o 

conjunto de consumidores-contribuintes, tamb6m cidadaos de 

uma comunidade, O caminho apontado pela hist6ria,6 refaz6- 

la, em primeiro lugar, mostrando aos que nao enxergam, 

usurpando o da na9ao, o limite do seu pr6prio corpo. 

A divisao entre Chimangos e Maragatos guardava 

alguma rela9ao com as antigas diferencia96es coloniais? 

Descendentes de Charruas, de missioneiros americanos, de 

Kaingangs rebeldes, descendentes de estancieiros e pequenos 

propriet豆rios ainda do "n6mero" de a9orianos, vindos do sul 

para o norte contra descendentes de Minuanos, de missioneiros 

lusitanizados, de Kaingangs cooptados, descendentes de 

a9oriano "fora do n丘mero" descendentes de mamelucos e 

estancieiros paulistas vindos do norte para o sul? A que se 

deve o racismo maragato na "Chacina de Nonoai"? E a 

explora9ao de indigenas por maragatos exilados, assinalados 

pelos epis6dios de Antoninho Moura, e Jos6 Maria Brizola, 

guardados pela tradi9議o oral Kaingang, em terras ind工genas? 

Tais quest6es importam justamente para qualificar o 

racismo como preserva9ao de um crit6rio estamental (quem6 

mais ou menos branco), arcaico, 'isto 6 , a diferencia9喜o 

clEssica, colonial e patriarcal, de um mundo organizado pela 

diferen9a e semelhan9a que enfraqueceu o ator social, 

separando pequena propriedade e terra de comum, em duas 

estrat6gias de explora9気o, separando a desapropria9ao 

aumentada de espa9o p丘blico, realizada pelo decreto 

republicano 198, da defesa do faxinal, dividindo o caboclo no 

combate 色  s companhias de coloniza9喜o; sentimentos estamentais 

enfraquecem qualquer luta de classe ou ator social, seja sua 

organiza9ao comunitAria, partidaria ou corporativa. 

Nosso estudo assinala que o espa9o ancestral 

defendido pelo caboclo forneceu o espa9o e suscitou o modelo 

atual de seu uso pelos Sem Terra, quando retomaram sua luta: 

foi nos corredores das estradas estaduais,. numa das 丘  ltimas 

terras de comum, que estabeleceu-se o acampamento de 

Encruzilhada Natalino, pela mesma l6gica estrutural, de 
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direito ao espa9o p丘blico enquanto comunidade nacional, 
independentemente de conhecerem ou n各o sua hist6ria. Tamb6m 
estavam ali os caboclos, a multidao do acampamento, como em 

1962, nas lutas levadas pelo MASTER, que obtiveram o retorno 

de terras para o Estado. Dali, como antes, protestaram 

expropriados contra a expropria9ao, juntaram-se para lutar os 

desβemelhantes, tamb6m dessemeihantes entre si; novamente 

lhes 6 fundamental democracia para defenderem sua exist6ncia 

diferenciada; novamente se arriscam a fragmentar-se, caso nao 

se reconhe9am iguais na sua dessemelhan9a, lutando dentro de 

si mesmos com sentimentos racistas e coloniais, desenvolvendo 
um car百ter antiestamental, pertinente a luta de classe, numa 

linguagem marxista, ou movimento social, na weberiana. 

A luta pela terra, como toda a luta de classes, ou 

movimento social, instaura o distanciamento critico, cerne da 

historicidacje, que se projeta numa anAlise onde se 

(re)imagina a sociedade, posiciona-se no presente, revela 
advers瓦rios e aliados, reelaborando sua identidade: 

''nao estamos lutando s6 por um peda9o de 
terra e para pertencer .a uma sociedade 
capitalista, que n&o queremos, n友o estamos 
lutando para sermos como o oper百パo da 
inddstHa, que nao tem escolha,nao queremos 
as grandes cooperativas, nao queremos a 
grande produ9ao que depende de veneno,adubo 
qu mico e nao leva produto para a mesa das 
Pessoas 一  . 

Segundo percebemos, o grupo referia-se ら  luta 
contra a proletariza9気o, a grande empresa e seus modos de 
gestao autorit瓦ria, a grande empresa cooperativa,a produ9加  
para exporta9ao, defendiam uma t6cnica agrlcola seletiva :com 

prioridade na alimenta9胤o sob uma forma de cooperativa capaz 
de autogestるo. Outros participantes ponderavam: 

.6 diffcil agora. Nao existe 
financiamento pra isso, Quem 6 assentado tem 
que dar certo e nao pode demorar muito,as 
famflias tem que vel・ resultado, melhorar a 
vida, ter casa,saJde, sen&o desanimam e o 

'I 

' DeP ento - de urn
一 
 participante do ー  Semin rio Lutas Sociais no Gampo, 

ご'qwuviu peiarto A1ei ,99じA (Aoa9ao israsileira ae ieiorrna Agrarla) em ／、に了、  



353 

governo vai dizer que sem ter a 6 vagabundo, 
gue 9uerem a terra Pra yender"“. 

Segundo percebemos, a resposta vinha com a a9るo 
possivel, no presente: o financiamento para a agricultura de 

subsist6ncia era inexpressivo, nao havia possibilidade de 

priorizar um modo alternativo de utiliza9ao da terra a curto 
Prazo. 

Utopia futurista, discutida e delimitada por a9ao 

possivel no presente, produzindo cultura e tecnologia, 
interferindo 	na 	acumula95o 	(vigilancia 	sobre 	a 
produtividade), revelando rela96es expressivas de Movimento 

Social, os Sem-Terra, em conjunto com os assentados, 

mobilizaram o conhecimento a ponto de criar planejamento, 

unindo agr6nomos e soci6logos num Centro de Tecnologia 

Alternativa Populares (CETAP) 3 capaz de assessorar projetos 
alternatjvos de utiliza9ao da terra. 

A luta pela terra revelou seu advers瓦rio social: a 
Uni o 	Democr百tica Ruralista 	(UDR). Essa 	reuniu desde 
latifundj rjos, os mais primitivos, at6 executivos em defesa 

da propriedade, aproximando-se de organiza96es como a 

Tradi9ao, Familia e Propriedade (TFP), o Centro de Estudos 

Econ6micos e Sociais, que apoiavam Delfim Neto e outros 

tecnocratas de direita; rearticulou pistoleiros e trabalho 

escravo, frequentemente denunciado pela imprensa, de um lado; 

de outro, preserva-se como dire9ao social, estimulando a 

legaliza9ao de rela96es trabalhistas, de parceria e 

arrendamento, uma reforma agr6ria limitada a politicas de 

distin9航o social, contra projetos de autogest五o. Assim 
revelou um advers6rio integrado, n雀o s6 latifundi瓦rio como 
tecnocrAtico, em aparelhos estatais 二  e empresas privadas, cujo 

objetivo, al6m de determinar o uso agricola do solo,6 

controlar, tamb6m, sua explora9瓦o (mineral, energ6tica e 

2 Ibid. 
3 0 CETAP dE assist6ncia a assentados e a outros agricultores familiares. 

Participou de painel no evento Reforma Agrria, em 07.06.1988, na 
Faculdade cfe Agronomia da UFRGS, organizado pela ADUFRGS (Associa9ミo 
dos Docentes da UFRGS) e pelo Diret6rio de Estudantes da Faculdade de 
Agronomia da UFRGS. 
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biol6gica) sua 

agroindustrial 

recria9喜o (uso 

e urbano) sua 

agricola, biotecnol6gico, 

preserva9ao em geral 

naturais, controle de (estabelecimento de reservas naturais, controle de 

tecnologias, equilibrio do ecossistema). o projeto Calha 

Norte, referido na primeira versao do PONDERI (PONDERI, p. 

17) deu forma a essa planejamento avan9ado de setores 

dirigentes e dominantes, em passado recente. Intentava a 

cria9ao de um polo de explora9るo mineral associado ao 

assentamento de Sem Terras, cujo trabalho tempor瓦rio seria 

investido na prospec9ao e obras de constru9.o da estrutura 

necessAria. 

MST/UDR, 

especifica 

manifestos 

Vista dessa perspectiva construida pela luta 

a Reforma Agr豆ria nao diz s6 respeito a defesa 

de um ator social mas a interesses gerais, 

nas lutas contraculturajs como o movimento 

ecol6gico,, de mulheres, de meninos de rua, de idosos, todos 

reconstruindo uma comunidade perdida de direitos e natureza, 

usurpados no desenvolvimento do capi.talismo, aferrado a 

apropria9ao privada, alinhada a uma gest胤o tecnocr'tica. 

Contra a gestるo tecnocr瓦tica, que massifica, o ator 

social gerado na luta pela reforma agraria assume, na base, 

em proposta multiforme, a dura li9胤o do principio de 

realidade, limite da utopia: 

Convidei o Ani para conversar com um grupo de 
estudantes da disciplina de Hist6ria do 
Brasil ll no Curso de Ci6ncias Sociais da 
UFRGS,As perguntas se concentraram no modo 
que o Mov力nento concebia a utiliza9ao da 
terra. Seu depoimento: 

"Nao existe uma moda万dade s6. O nosso 
grupo pensa numa forma mista. Cada famflia 
vai ter um espa9o que 6 individual, da 
morada. Has h百  esPa9os comuns,Por exemPlo; 
na produダao a gente entra todos para 
consegUil、  たnanciamento, por exemplo, para 
soja,Outra coisa comum: cria9ao de animais e 
lavoura de alimento. Se 6 tudo separado lago 
vai dar encrenca;o porco de um se foi comer 
milho na ro9a do outro.Se lavoura e animais 
s言o de todos, em vez de briga, se um v6 o 
Pol・co fazendo estrago, vsi l言  e til・a o Po rc o 
e j巨  trata de melhorar o cercado. 
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Tem gente que n言o v6 assim: companheiros 
que passaram muita dificuldade no 
acampa,,n to,onde tem muito regulamento p与as 
pessc's viverem juntas, querem tentar um 
押tらmais privado. Mas na minhas opini o 
logo vまo ver que mesmo sem ser acamo論ento 
p与a gente resjstir vaj Pl・ecjsar de grupo ・与  

Nossos projetos de pesquisa atualmente t6m este 

sentido: contar a hist6ria dos her6is que descobrimos, a seus 

herdeiros, em luta; investir num discurso, ele pr6prio uma 

pr6tica, uma a9ao, uma fala conjunta de evoca9各o e an瓦lise, 
atrav6s da Hist6ria Oral e da Interven9ao Sociol6gica4. 

Pesquisas como: estudo dos faxinais e do caboclo 

como ator social, de genealogias populares e indigenas, 

arqueologia hist6rica, poderao, talvez, elucidar e desfazer 

equivocos de uma historiografia nao s6 oficial mas 

insj.piente, alimentando uma nova hist6ria e uma sociologia, 

evocadoras para "madrinhas brancas, estrangeiras", analisante 

da imagem de her6is e marginais que meninos "brancos e 

colonos" atribuem aos caboclos, nas malhas perdidas de seus 
inconscientes coletivos. 

4 Cf por exemplo (citamos apenas alguns, entre outros). GEHLEN, Ivaldo "A 
constru9ao social e politica do caboclo nas lutas sociais agr瓦rias no 
Brasil". IIQ Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ci6ncias sociais. S5o 
Paulo, 04 a 07 de agosto de 1992. As refer6ncias a seguir sao titulos 
e autores provis6rios de urna publica9ao coletiva em prepara9ao sobre o 
tema: GEHLEN, I. e ZARTH, P. (orgs) "Caboclo Meridional (Introdu9ao)". 
GEI-ILEN, I. "Caboclo: ator social e politico"; ZARTH, P. "Caboclo e a 
ocupa ミo do espa9o: Diversidade social e cultural do caboclo sulino"; 
MARTINI, Maria Luiza "campon6s, itinerante e "Gadcho a p"; SIMONIAN, 
Ligia "O caboclo Meridional: um estudo antropol6gico". ZARTH, P. e 
GEHLEN, I. "O Caboclo nas lutas agrErias". RUCKERT,."Propriedade 
privada e camponeses caboclos no Planalto do Rio Grande do Sul". 
BONETTI, T "Caboclo do Sudoeste do PR e o Levante de 57". 
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