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Nós, os Povos Indígenas do mundo, unidos neste canto de Nossa Mãe Terra, 
em grande assembléia de homens de saber, declaramos a todas as nações: 

Glorificamos nosso honroso passado: 
quando a terra era a mãe que nos alimentava, 
quando o céu noturno era nosso teto comum, 
quando o Sol e a Lua eram nossos pais, 
quando todos éramos irmãos e irmãs, 
quando nossas grande civilizações cresciam, sob o sol, 
quando nossos chefes e anciãos eram grandes líderes, 
quando a justiça ditava as regras da Lei e sua execução. 

Então, os outros povos chegaram, 
sedentos de sangue, de ouro, sedentos de terra e de toda sua riqueza, 
carregando a cruz e a espada, uma em cada mão, 
sem saber ou esperar para aprender os caminhos de nossos mundos, 
considerando-nos como sendo menos que animais, 
roubaram nossas terras e delas nos arrancaram, 
e tornaram escravos os Filhos do Sol. 

No entanto, nunca foram capazes de nos eliminar 
nem de apagar de nossas memórias aquilo que somos, 
porque somos a cultura da terra e do céu, 
somos de antiga linhagem e somos milhões, 
e embora todo nosso universo possa ser dizimado, 
nosso povo ainda viverá, 
por mais tempo ainda que o reino da morte. 

Agora, viemos dos quatro cantos da terra, 
protestamos diante do concerto das nações, 
que "somos os Povos Indígenas, nós, 
os que temos consciência da cultura e de tudo 
o que diz respeito ao povo, 
dos limites das fronteiras de cada país, 
e marginais à cidadania de cada país". 

E levantamo-nos, depois de séculos de opressão, 
evocando a grandeza de nossos ancestrais, 
em memória de nossos mártires indígenas, 
e em homenagem ao Conselho de nossos sábios anciãos: 

Prometemos solenemente retomar o controle d~ nosso próprio 
destino e recuperar nossa completa humanidade e 
orgulho de sermos Povos Indígenas. 

(Declaração aprovada na I Conferência Internacional dos Povos Indígenas, Port 
Albeni, Colúmbia Britânica, 1975. In: ARRIEN, Angeles. O Caminho Quádruplo. 
São Paulo: Ágora, 1997:17) 
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RESUMO 

Esta tese propõe e aplica uma interpretação etnológica das formas de 

integração civilizada de alteridades culturais originárias no atual Rio Grande do Sul, • 

avaliadas em relação à hierarquia social instaurada historicamente no sul do Brasil. 

Essa hierarquização está representada e regimentada segundo critérios implícitos do 

' que esta pesquisa designa como "eurocentrismo nativizado". São apresentadas quatro 

situações etnográficas,' cada uma como um tipo de resposta autóctone à unicidade 

compulsória trazida pelo Estado-nação Brasil, como uma reação geograficamente 

localizada e definida segundo os sucessivos velamentos oficiais e conseqüente 

denegação dos seus direitos originários ao longo do tempo. Num extremo, está a 

invisibilidade como alternativa de sobrevivência, na alteridade, dos grupos familiares 

dispersos das Missões, em resposta à crença oficial sobre sua extinção pregressa 

como povo. No outro extremo, estão os Kaingang como exemplo de nação indígena 

em inteira visibilidade étnica. Entre esses dois pólos âe nenhuma ou de máxima 

visibilidade, colocam-se o caso do movimento da Borboleta como um exemplo de des

invisibiHzação e etnificações pela indianidade, e, o dos Mbyá como exemplo d~ 

visibilidade étnica insólita, índios-fora-de-lugar ao olhos civilizados. 
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ABSTRACT 

In this thesis we propose and apply an ethnical interpretation of the (various) 

civilized integrations forms of cultural diversities of aborígenes in the present Rio 

Grande do Sul, (which are) evaluated in relation to the social hierarchy historically 

settled in the Souuthern part of Brazil. This hierarchy is represented and regimented 

according to implicit criteria of what this investigation denomines "nativized 

eurocentrism". Four ethnographic situations are presented, each one as a kind of 

authentic response to the compulsory unicity brougth about by the states-nation Brazil, 

as a geographically local reaction and defined according to the sucessiva official 

concealments and consequent denial of their consuetudinary right along the times. In 

one extreme, it is the invisibility as an alternativa of survival, in the diversity I of scattered 

family groups of Missões, in response to the official believe about their early extintion as 

a people. On the other extermel there are the Kaingang as an example of indian nation 

in complete ethnic visibility. Among these two extreme peoples, of any o r maximal 

visibility I it lies the case of Borboleta movement as an example os des-invisibility and 

ethnification through "indianity" and atso the case of the Mbya-Guarani as an examp~ 

of unusual ethnic visibility, (as to say) indians out-of-place to the civilized eyes. 
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INTRODUÇÃO 

Este é um estudo que tradicionalmente poderia ser tido como de etnofogia 

indígena, pois compara etnografias de grupos de \(índios''. Entretanto, prefiro posicionar 

este texto, ainda que vagamente, no campo da etnologia dos contatos, do estudo das 

~ de en~J?~ulam~nto de povos. or!gin,ári~s dentro da SC?cied~d~s 0~9!lil!~a_das 

COfT!QJ?é!tle_meridiof:lal do Estado-nªç~9 ch~madC? Bra_§[; Trata-se de uma tentativa de 

tipologização de algumas situações sociais empíricas - etnográficas - envolvendo 

descendentes de populações origináriasC1 no Rio Grande do Sul atual. 

Não é que se esteja relegando o conceito "índio" .. Trata-se sim de equacionar a 

problemática etnográfica no nível categórico que lhe é mais fundamental; i.e., a 

questão da ~~anterioridade" da existência cuttural, no espaço platina, dos povos 

tradicionalmente tidos como "indígenas,. Enfatiza-se a autoctonia dos povos indígenas 

e o seu estado enquanto populações originárias, em detrimento à sua indianidacte. 

Não se trata, tampouco, de reificar ou substancializar o conceito de "autóctone" ou 

seus equivalentes, mas reconhecer sua importância enquanto significação constante, 

éb concejto .. direitos originários\' está contemplado no Artigo 231 da Constituição Federal 
Brasi\eira de 1988. E\a tem consonância com critérios internacionais de respeito aos direitos de 
povos submetidos historicamente ao autoritarismo dos Estados-nação desde, ao menos, o 
f\na\ do sécu\o XVU\ (Tamb\ah, 1997).~_n_9_çãa.p_o_y.2§_or\ginário~ traguz ~ITL_s~nt\do sem!nt\co 
mals neutro d_9 JtU~_'Jnqlo'~.ç_o_mo _§e_p~ete_9_5i~.d~.Qns.tc:ac..ao-\QR§G·QeSta.tase. 0 USOfreqüente 
õo -conceito "autóctone" é apenas por conveniência heurística, pois ela é uma legítima 
categoria antropológica e tem a vantagem de ser menos veiculada pelo senso comum, o que a 
libera de uma sobregarga de significações variadas, quando uma categoria tem uso 
generalizado e quotidiano . Tenha-se por referência a multiplicidade de atribuições dadas ao 
conceito de "nativo" e seus derivados. · 
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ainda que muitas vezes implícita, na fusão de horizontes hermenêuticas - lingüísticos e 

culturais - criado como sociedade civilizada no sul do Brasil. Aqui, a civHidade é 

fundada pelo estado de exterioridade e assim se preserva, roubando das aHeridades 

culturais tidas e assumidas como nativas, o pleno reconhecimento de sua diferença 

curturaf e sociaL 

É realmente interessante constatar como, por caminhos tão diferentes, esta 

formulação da autoctonia como matriz fundante da indianidade no sul do Brasil, seja 

quase idêntica àquilo que Xavier Albó (1997:29) encontrou de similaridade às 

\ realidades da Bolívia, onde os povos ipdígenas andinos preferem a auto-identificação 

? ~\,.:)5 ~ 0~, 0)111-NA l<Lt ~ç 
\le como ~u naciones o~s, e a dos Estados Unidos, onde é auto-adotada a 

expressão fir:sLrJ.atiml§. A ênfase sobre a situação de autoctonia torna possível superar 1 

o persistente esquema colonial, ao mesmo tempo enfatizando que nem a conquista ( 

nem a força podem ser eticamente fonte de direito. Afb.ó diz que vivemos hoje, depoi~ 

de 500 anos de descobrimento e encobrimento da dimensão étnica, novos processos 1 

de etnogênese em escala continental, do que esta tese quer indi~r como tambémj 

acontecendo no sul do Brasil. Seu perfil mais evidente pode ser chamado de 

"indianização". 

É a civilização que se espefha desde fora, criando a autoctonia como o fundo 

negro onde a primeira pode efetuar a luminosidade de sua reflexão etnocêntrica, ao 

mesmo tempo (!borrando" o tema étnico. As alteridades culturais assim denegadas 

assimilam o contraste identitá~io fundante dessa civilidade e passam a reagir desde a 

posição representacional para onde foram, em bloco, remetidas. A autoctonia, a 

natividade, a situação enquanto povos originários ou a indianidade são posições 

mantidas em resposta à ucosmo-lógica" engendrada na hierarquia da sociedade 

civilizada do sul do Brasil, verdadeiro nicho onde se produz a reificação dessas 

posições. '" 

A generalidade das categorias ligadas à indianidade não deve ser abolida 

entretanto, pois é um nível imprescindível de análise o tratamento das alteridades 

socioculturais especificas como se fossem apenas uma unidade, frente ao Estado e à 

sociedade, como acontece ryo caso brasileiro (Pacheco de Oliveira. 1997:61 ). O \ 

mesmq é válido na Argentina, onde L~~g_no ~~conhece u •• .la categoria indio 
-- ...... - -...,.,. 

como el producto de una simplificación, de un estereotipo construido por los 

colonizadores para justificar la dominación que sobre los distintos pueblos que 

poblaban el continente se intentaba ejercer. Qué tenían en común todos elfos sino ser 



los conquistados, los dominados, no ser blancos, no ser europeos?" (Tamagno, 

1997:114). Aí reside o caráter "objetivo" dessa categoria genérica, algo também 

manifes1o na Amazônia Peruana, já que os es1ereótipos condicionam a forma como 

diferentes sociedades, englobadas dentro da estrutura política e administrativa do 

Es1ado~ realizam suas refações sociais e produtivas (Chirif, 1997: 135). 

A utilização dos conceitos ligados à indianidade e à autoctonia portanto, ao 

longo do texto, deve ser entendida nesta amplitude relacional, resguardando o sentido 

heurístico que habilite a interpretação científica. Em outras palavras, toda vez que o 

texto veicula os termos JJ autóctone", "nativo", "povos originários", seus correlatos ou 

seus contrários ~cton;; colono, imigrado, povos transplantados) está-se querendo /1 

dizer, assim, "aqueles que ~e auto-identificam e:ou são identificados" como tais. __ ._J 

Esta problemática acima lançada surgiu e maturou ao longo das pesquisas 

etnográficas desta tese, e, não lhe foi anterior em projeto. Foi necessário que se - ~ 
; 

buscasse um aparato conceitual que desse conta das divergências reconhecidas na 

1
, 

comparação das unidades etnográficas contempladas com a pesquisa de campo. A_ 

diversidade de situações pode, aos poucos, ser categorizada montando um quadro 

interpretativo das modalidades de situação de contatos interétnicos observadas. É~ 

exatamente o processo civitizacional o fio condutor de continuidades entre as 

afteridades culturais autóctones envofvidas, de outra forma radicalizadas na 

multiplicidade das diferenças que as marcam desde os tempos pré-históricos. A 

unidade teórica está dada pelo acompanhar da história pós-Conquista européia, pefa 

criação e resguardo de uma hierarquia de posições sociais desiguais na produção e 

distribuição de bens e serviços no Brasit meridional. 

A simplicidade na apresentação das hipóteses acima esconde um enorme 

esforço despendido à busca de uma síntese interpretativa. Não foi fácii, ainda mais 

porque foi impossível partir de uma pré-definição das unidades espaciais socialmente 

significativas ao estudo, pois se fizeram contatos com grupos de ascendência 

autóctone com elevado grau de integração civilizada. Eram fatores dificultadores: a 

profundidade das aculturações e da miscigenação entre brancos e índios, criando 

situações de completa mistura e aliança entre os termos em interação; e a distribuição 

das relações de parentesco e aliança das famílias indígenas muito além das fronteiras 

das unidades territoriais dentro das quais elas aparentemente estariam contidas. 

No entanto, o verdadeiro problema surgiu quando se passou a trabalhar com a 

perspectiva de etnografar os descendentes dos antigos Guarani das Missões Orientais 



do rio Uruguai. desaparecidos segundo a historiografia oficial há dois séculos. Tratava

se, literalmente, de querer pesquisar "fantasmas das brenhas", retomando um 

comentário expresso pelo alemão Robert Av~-Lalfemant sobre o comportamento dos 

descendentes indígenas, em sua visita rápida à aldeia de São Nicolau de Rio Pardo 

em 1858. 

Foi somente depois que se passou a trabalhar com o conceito de i~ 

cultural que a reafidade empírica missioneira começou a fazer sentido. Em seguida, foi ......._._____ 

necessário chegar ao entendimento da invisibilidade como uma das possibilidades 

reativas ao processo de integração civilizada. ao fado de outras formas de reação 

caracterizadas por plena ou maior visibilidade. Descobriu-se, por pesquisas histórica e I 

etnográfica, que não eram só os missioneiros os identificados com representações ao 1 

estilo de brenhas e de fantasmas, mas que esse era -sempre o sentido subjacente -

mais ou menos impHcito - nas rotulações civilizadas para designar todos os 

considerados autóctones no sul do BrasiL Os termos naturaes, selváticos, selvagens, 

bugres, índios, crioulos ou brasileiros podem estar e geralmente estão operando a 

denegação da radicalidade das alteridades culturais nativas, remetidas à esfera da 

natureza indiferenciada e indeterminada, caótica e completamente embrenhada. O 

titulo desta tese tem na proposta de lançamento aos "origináriosn. na busca etnográfica 

do autóctone naturalizado em simulacro, sua explicação. 

Ora,· se o sentido aparece etnograficamente contínuo entre tantos conceitos, 

categorias e tipos sociais, válido para toda e qualquer arteridad~ cultural pelo fato dera 

ser "daqui", isso indica ser esse sentido menos uma propriedade imanente das 

alteridades estigmatizadas e mais uma qualidade no olhar de quem estigmatiza, criado 

na situação mesma de contatos interétnicos. Trata-se, portanto, de um sentido 

atribuído, projetado pela civilidade instaurada. Assim, a problematização da faceta 1 

reativa pelo binômio invisibilidade/visibilidade levou à busca de uma formulação sobre ( 

o perfil da ação civilizada ~ue a produz.../éhegou-se à formulação teórica sobre o 

"velamento", sobre o "encobrimento", sobre o "entulhamento" ou denegação das 

arteridades autóctones na hierarquia sociaf fundada no princípio identificatório 

articula.dor que se qualifica como "e~. 

Este é o resultado teórico do percurso de pesquisa, onde a problematização e\ 

a metodologia também tiveram que ser constantemente adaptadas às características 1 

dos fenômenos etnagráficos em observação. É carreto dizer que a fazer cient\fica é) 

antes a capacidade de se formularem perguntas pertinentes do que a perspicácia em 

4 
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respondê-las, ainda que uma não seja válida sem a outra. Perguntar-se sobre a 

realidade é uma das muitas operações componentes da cadeia de manifestações 

simbólicas do pensamento, pela qual se tenta ordenar o caos com que irrompem os 

fenômenos perceptivos, ainda mais porque a linguagem é uma operação concomitante 

às sensações, sendo ela também uma sensação enquanto manifesta nos othos e 

ouvidos humanos. lsso faz parte da natureza humana, pois " ... a nível da ação humana 
~ 

individual, é bem claro que a linguagem é o instrumento principai através do qua' se ) 

realiza essa ordenação do ambiente" ( Leach, 1985:14; grifo do autor). 

Qualquer problematização antropológica, que se pretenda atualizada, deve 

derivar dessa constatação epistemológica básica, apenas lembrando a advertência de 

Edmundo Leach para a necessária consciência crítica frente ao estatuto dualista do 

nosso humanism~ científico .. A percepção não pode mais ser representada como uma 

esfera independente da ordenação lingüística da experiência. pois é válido aceitar um 

dos postulados básicos da fenomenologia culturál. "A experiência humana - a vivência 

reat através dos acontecim--ªDtOS - não é mera sensação: partindo da percepção mais 

imediata até o julgamento mais mediado, ela é uma sensação significativa - uma\ 

sensação interpretada, uma sensação apreendida"~· 1989:272). J 

Na metodologia científica, a problematização é etapa preliminar ligada à 

construção do .~~objeto..,. No entanto, o fazer ciência surge sempre desde uma postura 

epistemológica de suporte, ou seja, uma forma específica de conceber o binômio 

realidade-conhecimento. Uma epistemologia pode estar tão ou mais fundada, sem que 

necessariamente esteja formulada conceptualmente ou remetida ao nível do explícito. 

Em ficando no limbo, ela continua sendo eficaz. tsso faz recordar característica 

marcante da Modernidade Ocidental (Dumont, 1993), que se vale do silêncio sobre a 

desigualdade, para fortafecer a hierarquia social por baixo do discurso de 

equanimidade. Não ter nenhuma epistemologia definida é apenas argumento para 

quem se deixa levar pefo rofdão do senso comum, pefa doxa e seus vícios 

interpretativos aquém de uma epistemologia profissional. 

Há que se entender a epistemofogia e a probfemática condicionando 

largamente as escolhas metodológicas, seja na definição do campo empírico e sua 

abrangência, seja nas estratégias adotadas para obter e armazenar os dados. A 

formulação de questões prévias permite o estabelecimento, posterior, de estratégias 

práticas de inventariação da realidade. São os problemas os geradores do vazio sobre 

o qual se constróem os instrumentos de medida empírica e a ordenação dos conceitos 
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e categorias em aplicação. Não que nossos métodos consigam uttrapassar o referido 

vazio, mas podem construir projeções intelectuais capazes de vasculhar sua 

amplitude. 
I 

Por um 'ado, a própria natureza disforme da realidade leva à reflexão e original 

questionamentos, quando velhas formulações teóricas ou pré-noções deixam de 

possuir pertinência ao tipo dos fenômenos em observação. Por outro, qualquer forma 

de probtematização científica traduz também um posicionamento epistemológico frente 

a um elenco de opções historicamente dadas, daquelas consideradas legítimas pelos 

pares ainda que possam ser contraditórias. A escolha por tais ou quais categorias 

anaHticas está sempre em relação com tal posicionamento, condicionando a maneira 

como as hipóteses foram definidas já no início da pesquisa. Assim, é possível que se 

tenham divergências teóricas em resposta aos mesmos problemas, que se tenham 

divergências nas problemáticas mesmo quando uma mesma epistemologia é 

compartilhada; mas jamais poderemos ter os mesmos problemas, hipóteses e 

definições conceituais, quando a divergência está ao nível- de princípios 

epistemológicos em jogo. 

A problemática que dirige este trabalho advém da postura que iguala e 

identifica, entre si, a mais pfena objetividade com a mais pura subjetividade. Em se l 
tratando de fenômeno social, a "coisa" sempre é também "representação". Não é fácil 

nem rápido definir-se por um quadro conceitual adequado, que seja completamente 

capaz de dar conta da complexidade da realidade dos povos originários no sul do 

Brasil. Inevitavelmente, há que se coadunar desde o nível epistemológico do quais~ 

parte. Os procedimentos etnográficos precisam se afastar da proposta empirista 

construída pela racionalização do uobjeto" como um mônada isolado. Não se deve 

deter na busca do grupo indígena necessariamente apartado do restante do 

contingente populacional brasileiro, para apenas assim ser considerado legitimo objeto 

de reconhecimento científico. Mesmo porque temos hoje, no máximo, bo\sões e 

enclaves tribais oú apenas familiares de populações originárias, em meio ao território 

construído e imaginado como o da Civilização no sul do BrasiL 

Os prindp1os podem gerar controvérsia. É vâ\ido pretender realizar boa 

etnografia ameríndia, quando o objeto eleito já sofreu séculos de interferência 

civilizatória? É legitimo vasculhar as meandros societários que unem e separam 

populações de ascendência indígenas com outras imigradas para um território que 

está, hoje, completamente esquadrinhado pelas relações de produção subordinadas 
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ao capital e ao fetichismo de mercadorias, onde domina a Razão Prática(Sah1ins, 

1979), reflexo local do que há em escala mundial? É viável proceder a uma 

investigação sistemática, mesmo quando o próprio objeto etnografado solapa as 

bases implícitas da metodologia positiva fixada como padrão de nossa ciência? É 

factível a construção dos timites conceituais do objeto, escapando da geometria 

euclidiana e do ''substancialismo" derivado de Parmênides, que condensa regiões e 

corpos, lhes estabelece fronteiras e tugar ontológico permanentes, num espaço 

contínuo e estendido ao infinito? 

Antes as aldeias de nativos, ilhadas em arquipélagos, desertos, vales e· 

florestas distantes eram mônadas fáceis de isolar como unidades autônomas de 

análise microssocia1. Bastava arrumar as bagagens, fazer os acertos técnicos e 

empreender a viagem aos selvagens. Bons tempos aqueiesf O campo distante 

concentrava Dádiva, o mana que rendia muitos frutos acadêmicos e teóricos ao 
1 

pesquisador. J 

Estão terminados esses tempos e já é avançado o estágio contemporâneo de \ 

globalização e o renascer das utopias (Agüero, 1995). No sul do Brasil, como em / 

quase todo os confins do planeta neste final de milênio, há toda uma tendência I 
intelectual tecnocrática a dizer que os nativos teriam perdido sua "pureza" original, 

I 
parcial ou completamente. Nos casos em que a situação material é precária ao olhos 1 

civilizados, afirma-se o ultimato de sua extinção. Aqui no sul do Brasil, Yarós, 

Guenoas, Boanes, Minuanos, Charruas, Tapes, Arachanes, Tapejaras, lbiraiaras, 

Guananaes. Coroados e Botocudos, Kaingang, Xokténg e Guarani seriam termos para 

designar grupos humanos do "nosso" passado histórico regional, nomes apropriados 

por um empenho folctorista e adaptados ao sistema de marcas e patentes (logotipO 

para refrigerantes rveja-se foto 148], nome para lojas, monumentos, logradouros, 

cidades). Por outro lado, a "globaiização" ressuscita particufarismos (Oiiven, 1992), 

talvez melhor entendidos como uma politização crescente das etnicidades na atual 

fase de transformação política do Estado-nação contemporâneo (Tambiah, 1997). As 

questões étnicas assumem forte conotação reivindicatória e política. 

Aqui e talvez em todas as Américas, a etnografia toma-se cada vez mais 

pressionada por demandas sociais, políticas, judiciais e administrativas em tomo das 

"minorias" - emergentes - com as quais trabalha, o que não deve ser entendido como 

sinônimo de necessário engajamento político-partidário do cientista. Muitas vezes 

contrário aos interesses poiiticos hegemônicos, o trabalho dos e1nólogos e sua 

j 



competência têm sido crescentemente colocados em dúvida~ . sempre quando 

despertada a atenção para a presença indígena/autóctone numa situação 

intelectualmente desconhecida dos agentes, direta e indiretamente, envolvidos na 

gestão indigenista do Estado Brasileiro. Há toda uma tendência intelectual no Mundo 

que acusa antropólogos de "re-inventores'' de tradições desaparecidas no passado. 

Por essa tendência, é vedado ao pesquisador referir-se a seus dados. como índices de 

atteridades socialmente legítimas~ pois povos indígenas são tradicionais e suas 

sociedades frias; portanto, facilmente degradados e solapados pela historicidade 

t • · . ·1· - 1'\o't>E. ~,).J ~Ih t compu sana que a ctvarzaçao mode.a es rouxe. 

Essas convicções estão tanto no pensamento de intelectuais, quanto 

impregnadas junto aos administradores das questões públicas e no senso comum do 

su\ do Bras!\. Qualquer manifestação de alteridade indigena é apenas um pouco 

menos difícil de ser reconhecida geograficamente distante dos centros urbanos, para 

fora das fronteiras da civilização. Ou então, reduzida como se apenas sincretismo ou 

somà de fragmentos folclóricos, sobrevivências pálidas de um passado originat 

maculado e que se perdeu. O processo civilizacional é representado como unívoco e 

aplastante, do qual não há vofta. Dos úftimos índios no sul do Brasil~ seria legítimo 

apenas dizê-los miseráveis, corrompidos, dissociados, reduzidos a fragmentos soltos e 

decompostos dentro da massa amorfa em fusão no caldeirão da geléia geral 

brasifeira2
. As Terras Indígenas administradas pela FUNAI seriam endaves 

decadentes e lá só se encontrariam corrupção, alcoolismo. prostituição, indolência e 

imprevidência econômica. Os índios. seriam também, pela ignorância e desequilíbrio 

psíquico~ agressores da natureza., dizem a.s associações ecológicas. Não são poucos 

os que perguntam, para que tanta terra para tão poucos índios, acusando-os de 

incapazes no seu uso produtivo. 

Trabalhar, hoje, com a indianidade no sul do Brasil é possível apenas se, além 

de assimilar a critica da alienação inexorável inerente à integração civilizada, também 

dimensionarmos epistemologicamente a problemática da indianidade como um 

legítimo fato social total, no sentido de interditar ao investigador social a sua fácil e 

eficaz redução como puro objeto ou mera coisa exterior afastada do sujeito. O índio é! 
uma sfntese de coisa e representação~ como qualquer fato social e disso se deve tirar 

2 A expressão é do compOsitor Gílberto Gil e traduz uma idéia gerada por influência do 
movimento modernista sobre a Tropicalia, um movimento artístico e literário de síntese entre o 
arcaico e o moderno no Brasil {Chauí, 1986:98). Muitos são os antropólogos que já 
tematizaram o assunto do cadinho de raças. Vejam~se também Da Matta, 1981 e Ortiz. 1982. 
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uma regra metodológica inevitável. "Que o fato social total não significa apenas que 

tudo o que é observado faz parte da observação, mas também, e principalmente, que 

em uma ciência em que o observador é da mesma natureza que o seu objeto, o 

observador é, ele mesmo, parte de sua observação, {Lévi-Strauss, 1974:16; grifas do , 

autor). tndianidade não tem uma substância material ou simbólica, é um significante 

no qual são projetados múltiplos e contraditórios significados. Em torno dele há um 

excedente de sign-ificações. No entanto, uma idéia ou crença pode naturalizar-se de tal 

forma na cabeça de seus protagonistas, ao ponto de se materializar sobre os corpos 

das pessoas e elementos do mundo sobre os qu~is incide. 

Considerando tal unidade fenomenológica, a presente pesquisa resulta da 

aposta na possibilidade de realizar inte:~pretação antropológica em etnografia indígena, 

mesmo em situações de profunda· integração civilizada dos envolvidos. É possível 

fazer avançar o enten~imentô científico - tomando-nos sujeitos em objetivação - dos 

processos sociais de representação sobre o "índio .. e seu lugar legítimo no sul do 

Brasil. Os campos etnográficos são necessariamente misturados. pois hoje inexiste \ 

qualquer coisa que se pudesse designar como um isolat indígena em qualquer ponto 

do território do Rio Grande do Sul. Os grupos familiares de ascendência indígena 

estão, via de regra, com laços de aliança ~m .representantes de outros grupos 

indígenas e com membros brancos das comunidades locais, diluindo fronteiras sociais 

pouco rígidas e dificultando sua conceptualização culturalista. São os dados 

etnográficos os primeiros a indicar a sutileza das rupturas, manifestas como 

continuidades e homogeneidades aparentes. Esse é o quadro social em q_ue est~o 

envolvidas as minorias mais ou menos reconhecidas como indígenas no sul do BrasiL 

O texto desta tese está organizado em seis capítulos. O primeiro é dedicado 

aos esclarecimentos metodotógicos. Expõe-se as sucessivas etapas de 

desenvolvimento da pesquisa, buscando demonstrar a evolução do projeto e da 

problemática, ao ponto da gradativa incorporação dos dados etnográficos recolhidos 

em atuação pericial Procurou-se justificar essa junção entre etnografia e perícia 

adotando a postura epitesmológica da· hermenêutica e ao estilo do interacionismo 

simbólico. 

O segundo capítulo apresenta os dados empíricos obtidos nos levantamentos 

etnográficos. Alguns fragmentos etnográficos estão diluídos ao longo dos outros 

capitulas, mas agora a narrativa etnográfica domina. Ele está dividido em quatro 

seções. Em cada uma de1as apresenta-se um dos campos etnográficos inventariados, 
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sendo cada um deles interpretado como uma posição específica no gradiente de 

reações autóctones ao ve\amento, descritas na seqüência de maior a menor 

antigüidade de cada um desses campos. 

Em primeiro, apresentam-se os dados etnográficos obtidos junto aos invisíveis 

missioneiros, trazendo uma seleção de trechos do diário de campo agrupados 

segundo uma seqüência de assuntos interpretados como relevantes à realidade 

etnográfica dos Guarani-missioneiros. Foi posttivo perceber que a situação de 

pesquis~erviu para estimular uma auto-afirmação de autoctonia entre os informantes. 

A segunda seção destina-se ao estudo do movimento étnico entre os 

descendentes da Borboleta, localizada na região ocidental da bacia hidrográfica do 

Atto-Jacui. Esse campo etnográfico é classificado como exempto de uma coletividade 

envolvida em processo de des-invisibilização ou de "etnificação" pela via indígena, 

congregando descendentes de diversas atteridades nativas (descendentes Kaingang, 

Xokléng, Guarani-missioneiros, Charruas, Minuanos, negros). Neste caso, a 

apresentação do texto segue a forma de um relato interpretativo, que se pretende uma 

primeira síntese dos principais resultados obtidos até o momento, em paralelo a um 

processo pericial em curso na FUNAI, somando um volume de informações muito 

além daquelas possíveis de processar no espaço restrito desta tese. 

A terceira seção é destinada à apresentação de um caso de grande 

visibilidade, designado como a etniddade confederada dos Kaingang. O texto 

sistematiza resultados obtidos de maneira avulsa e também de perícia etnográfica 

para produzir dois laudos antropológicos em processos administrativos da FUNAI de 

Passo Fundo (regularização das Terras Indígenas Ventarra e Monte Caseros, 1995). 

Na quarta e última seção é apresentado o caso etnográfico das famílias Mbyá 

em São Miguel das Missões, seguindo o objetivo de diagnosticar os problemas 

enfrentados por esses índios na cidade e apontar alternativas de solução, uma vez 

sensibilizados todos os representantes do poder público em escalas municipat 

estadual e federaL A primeira versão do texto foi redigida como relatório pericial a ser 

encaminhado aos órgãos públicos e à Procuradoria da República no Rio Grande do 

Sul, para que se agilizassem providências, aproveitando uma série de fatóres 

favoráveis à obtenção de condições satisfatórias à sua sobrevivência, segundo seus 

usos e costumes tradicionais, como garante a Constituição Federal. O teor técnico e 

prático da versão preliminar foi mantido, uma vez que a tese pode servir como 

estímulo à discussão mais ampla sobre a propriedade das sugestões apresentadas. 

10 
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As informações etnográficas apresentadas ao longo da tese são uma pequena 

parte dos dados empíricos levantados e dos que se pretende ainda levantar em cada 

uma das unidades trabalhadas. Em verdade, cada uma das seções do capitulo il 

corresponde a um projeto específico de pesquisa, que exigiria anos de mergulho 

etnográftco para gerações de pesquisadores. Não foi intenção desta tese fazer um 

inventário exaustivo, mas sim apresentar, de maneira densa, dados empíricos que 

ilustrassem os problemas conceituais que estão no centro deste trabalho. As 

etnografias entre os invisíveis missioneiros, entre os descendentes da Borboleta, entre 

os Kaingang e entre os Mbyá são tarefas inesgotáveis, com as quais nossa equipe 

está envolvida muito além do espaço conjuntural que levou ao desfecho desta tese. 

Mesmo assim, a apresentação de dados empíricos nesta tese não se esgota 

na ilustração da analítica conceitual. É também objetivo apresentar alguns dados mais 

brutos relacionados a outros temas surgidos espontaneamente ao longo dos 

levantamentos, servindo isso de base documental ao estimulo de futuras 

investigações desenvolvidas sobre temas correlatos aos aqui estudados. Algumas das 

fotos selecionadas à apresentação seguiram esse critério, divulgando parte de um 

banco de imagens etnográficas de populações autóctones no sul do BrasiL 

O capítulo 111 enfatiza a dimensão temporal. Sua intenção é considerar, aí, a 

historicidade dos fenômenos interétnicos estudados, sem querer ser exaustivo na 

apresentação de dados documentais. A estrutura da narrativa dos acontecimentos e 

seu encadeamento foi feita segundo. uma seleção arbitrária de alguns dados 

uempíricos-interpretativos" Importantes aos campos etnografados. Procura-se, 

também, fornecer elementos temporais que permitam ao leitor entender a sucessão de 

situações sociais pelas quais passaram cada uma das populações, cujos 

descendentes foram etnografados. Seguindo o que é comum em etnografias 

ameríndias, apresentam-se dados históricos que facilitem o entendimento da parte 

etnográfica do capítulo anterior. 

O Capítulo IV introduz a argumentação mais conceitual da tese, abordando a 

dimensão social do encapsulamento de povos originários no sul do Brasil. interpreta a 

situação social aí vigente como uma hierarquia de posições ou udasses" criadas desde 

uma pseudo-hermenêutica, instaurada dentro e fora da estrutura administrativa do 

Estado-nação brasileiro, onde a radicalidade das alteridades originárias está denegada 

e as ·pessoas nativas obrigadas à sua redução na massa amorfa da cidadania 

individual, além de lhes destinar as posições mais desqualificada na estrutura de 

11 
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divisão do trabalho social. Essa pseudo-hermenêutica ainda vigora como a "oficial", 

principalmente nas províncias etnográficas onde os descendentes de povos originários 

estão sobrevivendo. A denegação das atteridades autóctones é tida como resultante 

de uma operação ideológica de velamento, que legitima essa hierarquia social e atribui 

um status tanto melhor ao indivíduo quando maior for sua a proximidade'' cultural com o 

exterior europeu. A aloctonia eurocêntrica é apresentada como um dos princípios 

fundantes dessa hierarquia. 

Os últimos dois capítulos arrematam o percurso teórico. O quinto é destinado à 

relativização do conceito L«indio~· e à demonstração sobre o valor heurístico mais 

fundamental do conceito de autóctone para a problemática da tese, já que "índio" é 

apenas uma das formas de manifestação secundária do que se está chamando 

perspectivação atóctone da autoctonia. O Capítulo VI apresenta a hipótese sobre o 

gradiente de possibilidades reativas dos povos originários às situações de assimetria 

interétnica que os englobam ou encapsulam. 

Sendo o velamento uma operação hermenêutica historicamente instaurada, 

cada grupo de população originária reagiu de forma peculiar a cada uma das etapas 

de transfiguração da denegação que os atingia e ainda atinge. São apontadas as 

possibilidades extremas de reação ao velamento, estando em um pólo a invisibilidade 

cultural, muito próxima da fronteira da "extinção" , e, em outro, a visibilidade integral 

como "índio", de uma indianidade lançada ao campo do político e da etnicidade ao 

ponto de sua modulação ao simulacro da mass media. 

Entre a invisibilidade e a etnicidade existe uma multiplicidade de posições 

intermediárias nesse gradiente, em grupos populacionais que podem estar a caminho 

de uma des-invisibilização ou, ao contrário, voltando para a re-invisibilização. A 

experiência etnográfica efetuada mostra que vivemos uma conjuntura geral de des

invisibilização dos autóctone no sul do Brasil, de um processo de politização das 

alteridades · autóctones que, ao que parece, vai assumir proporções sociais 

gigantescas na entrada do próximo milênio. 
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CAPÍTULO I 

O PERCURSO DA PESQUISA: ENCONTRO HERMENÊUTlCO ENTRE 

ETNOGRAFIA E INTERVENÇÃO PERICIAL 

Este capítulo aborda aspectos relacionados à .metodologia acionada ao longo 

das pesquisas etnográficas à elaboração desta tese. Aqui, a dimensão metodológica é 

enfatizada, tratando o assunto na suas correlações com a epistemologia e o campo de 

conhecimentos antropológicos. Considera-se o ~.\encontro" como a perspectiva de que 

se espera a superação do dualismo antropológico simplista que afasta o cientista de 

seu informante. Ao contrário, a abertura ao diálogo estabelece o campo neutro onde 

pesquisador e pesquisado podem exercitar seus respectivos descentramentos 

culturais. Após uma justificação introdutória, no item 1.1 relatam-se os acontecimentos 

que condicionaram o processo de definição e execução inicial do projeto e da 

pesquisa. No segundo ponto, avaliam-se as repercussões intelectuais e os colapSQS 

heurísticos gerados pefos dados etnográficos sobre o autor, na gradativa incoporação 

de dados empíricos obtidos em levantamentos periciais, inicialmente não ligados ao 

projeto de doutoramento. No terceiro item deste capítulo, avalia-se a importância de 

um bom posicionamento do pesquisador na relação etnográfica, única alternativa para 

neutralizar, um pouco, as resistências dos pesquisados. Mesmo sabendo, de antemão, 

ser quase impossível vencer as defesas simbólicas nativas, gerada desde séculos de 

subordinação materiaL O item 1.4 trata sobre as técnicas utilizadas na pesquisa de 

campo e o próximo, último, condui o capitulo apresentando a problemática adotada e 

introduz a interpetação teórica desta tese. 
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As características etnográficas disformes descritas na introdução, não podiam 

obstaculizar a busca de uma interpretação dos processos sociais envolvidos. Pelo 

contrário, tinham que servir de estímulo para definir categorias analíticas capazes de 

chegar ao entendimento científico do mosaico de imagens e representações 

espelhadas em torno do ser índio ou com ele conviver -verdadeiro caleidoscópio1 

no sul do Brasil. Os argumentos que se dobram à representação da decadência ou da 

naturalização dos indígenas no Brasil Meridional, devem ser entendidos como dizeres 

veiculados em uma sociedade de origem histórica muitipopulacional e marcada pela 

imigração de muitos contingentes europeus e africanos. Qualquer unidade 

etnográfica, bem ou mal reconhecível, deve ser entendida fazendo parte da totalidade 

social, focal, regional e nacional, existindo dentro de uma rede na qual cada alteridade 

específica possui posição singular na relação com suas contemporâneas, 

concomitante à interferência chegada petas canais de dominação desde os centros 

decisórios do sistema geral, de onde se gera a coesão que integra a multiplicidade de 

particularidades sociais assim unificadas (o Brasil, no qual prevalecem, cada vez mais, 

relações de produção e consumo ligadas ao utiliarismo e ao individualismo). 

A gradativa ampliação da experiência etnográfica pode exigir transformações "' 

abruptas em uma proposta inicial de pesquisa. A constatação de uma "deformidade" J 

etnográfica pode gerar um estranhamente crescente, capaz de redirecionar toda a 

problematização. Não considero tal flexibilização da proposta de pesquisa como 

desvantagem. Avalio como positivo o exercício científico que se modeta ao sabor dos 

acontecimentos, naquilo que Howar S. Becker defende como " ... um modelo artesanal 

de ciência, no qual cada trabalhador produz as teorias e métodos necessários para o 

trabalho que está sendo feito" (Becker, 1994:12). Considero que os etnógrafos devem 

também, taf qual os sociólogos, evitar fazerem suas observações sobre o mundo 

'' ... numa camisa-de-força de idéias desenvolvidas em outro lugar ... ", pois é necessário 

an1es de mais nada expficar a peculiaridade de cada campo de pesquisa e os 

1 A metáfora é lançada por Claude lévi-Strauss em O Pensamento Selvagem (1976a) e 
retomada por Sylvia Caiuby Novaes como Jogo de Espelhos (1993}. Caleidoscópio e jogo de 
espelhos são imagens ricas para tentar traduzir a forma como ocorrem as interações sociais 
entre indios e brancos, onde os significantes são lançados sempre dentro da manipulação 
estratégica de fins nem sempre explícitos ou compartilhados. Os aparatos conceituais, 
representacionais e imagéticos são produções coletivas, intersubjetivas, e tomam-se 
materializados pelo trabalho acumulado sobre objetos e corpos do mundo. Cabe destacar que 
isso tem uma importante dimensão epistemológica, pois deixa evidente a necessidade de 
manter sempre colado o discurso do informante com a situação na qual se deu o seu 
pronunciamento etnografado. Caso contrário, perde-se a profundidade situacional do 
simbolismo. 
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pesquisadores " ... podem desenvolver as idéias mais relevantes para os fenômenos 

que eles próprios revelamn (ib.ibidem; o grifo é meu). Sem desmerecer a validade de ·) 

qualquer dos instrumentos técnicos clássicos da etnografia, argumento pela 

importância de adaptá-los quando fora de suas circunstâncias próprias de formulação. 

Essa liberdade preconizada à criação adaptativa da metodologia, harmoniza-se 

com a proposição antes referida da unidade epistemológica entre sujeito e objeto no 

processo de conhecimento. Trata-se de reconhecer a interferência inevitável da 

própria subjetividade de pesquisador, porque ela sempre está presente. É básico 

reconhecer que," ... ao invés de insistir em procedimentos mecânicos que minimizam o 

julgamento humano, podemos tentar tomar as bases destes julgamentos tão explícitas 

quanto possível, de modo que outros possam chegar a suas próprias conclusões" 

{Becker, 1994:20). 

1.1 - Relatório dos percalços iniciais desta pesquisa 

É importante fazer algumas referências sobre o percurso intelectual de que 

derivam os resultados finais desta tese2 
. Hoje. a avaliação retrospectiva permite 

2 Desde o curso de graduação em histôria pela UFRGS (1978-1982), engajei-me em alguns 
estudos ligados à história e à arqueologia ameríndias no Rio Grande do Sul. Conforme fui 
sendo iniciado nas ciências humanas, tanto mais fui reconhecendo a pertinência de temas 
1\gados aos processos sociais estabelecidos historicamente entre populações indígenas e 
outras imigradas nas sucessivas etapas de construção da sociedade no sut do BrasiL 
Tive oportunidade de aprofundar experiência em arqueologia de campo e laboratório dentro do 
Centro de Estudos e Pesquisa Arqueológicas (CEPA-PUCRS). Participei de projetos 
referentes ao impacto de barragens hidrelétricas sobre o patrimônio arqueológico no rio 
Uruguai, em Barra Grande (RS} e Campos Novos (SC). Os resultados aparecem publicados em 
dois artigos complementares: "Arqueologia de salvamento e ocupação pré-histórica do vale 
do rio Pefotas" ( I Parte: Arqueologia de Campo; 11 Parte: de labortaório ), publicados na revista 
Veritas em coa-autoria com Amo A. Kem e Fernando Seffner (Kern, Souza et alii, 1989a e 
Kern, Souza et alii, 1989b ). O meu primeiro projeto de pesquisa para o mestrado foi 
basicamente arqueológico 
("O sítio arqueológico de ltapeva: uma introdução ao estudo das culturas Pré-históricas e o 
processo de ocupação da planície litorânea norte do Rio Grande do Sul", apresentado no fi 
Simpósio ·sul-rio-grandense de Arqueologia, em outubro 1984). Entretanto, logo em seguida 
voltei-me para a pesquisa em torno de outra temática, integrando as metodologias 
complementares da história, da arqueologia e também da antropologia, o que deu origem ao 
trabalho defendido em banca de mestrado no final de 1987 (Souza, 1987}. Ainda durante o 
mestrado, acompanhei atividades de pesquisa arqueológica em sítios com remanescentes 
arquitetônicos das antigas missões jesuítico-guarani do Rio Grande do Sul. Desde 1985, 
passei a coordenar sucessivas frentes de prospecção e escavação dentro do projeto 
"Arqueo(ogia Histórica Missioneira", ao fado do coordenador gera( Prof. Dr. Arno Afvarez Kern. 
Estive em sucessivas expedições arqueológicas em São Lourenço Mártir. Acompanhei 
trabalhos de levantamento em São João Batista, outro dos 7 Povos das Missões do Rio Grande 
do Sul. 
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identificar que a seqüência de etapas interpretativas da pesquisa, até chegar à 

capacidade de formulação da problemática sobre o velamento da autoctonia no sut do) 

Brasm, é similar à transformação conceituai que tem acontecido na etnofogia indígena ' 
I 

que se pratica no Brasil deste século. Os nativos estão deixando de ser apenas 

"objeto" de especulação para se converterem em "sujeitos" capazes de formulação, 

desde saídos do vetamento também científico, que mantinha muitas alteridades 

aborígenes na invisibilidade étnica, desqualificadas pela figura genérica de 

trabalhadores pobres e mestiços. Antes, a perspectiva colecionista, museológica e 

fofcforista apostava na morte inexorável dos autóctones, e, os pesquisadores os 

tratavam como objetos inertes a serem dessecados. Hoje, a dialogia impôs-se de tal 

forma que já não sabemos com clareza quem tem mais objetividade, o nativo ou o 

cientista que o intercepta. 

Necessário esclarecer algo sobre o ambiente intelectual no qual fiz minha 

formação acadêmica e profissional, prelúdio do percurso que tevou, anos mais tarde, a 

entrever e trabalhar com a temática da denegação civilizada da autoctonia. Minha 

formação inicial como historiador condiciona-me, ainda hoje, a uma constante procura 

de avaliação das questões sociais como processos temporais, sendo o exercício 

cientifico também a "descoberta, dos ritmos das durações (Braudel, 1982), das 

Em 1989, fui contratado como arqueólogo na Diretoria Regional da então Secretaria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN, hoje Instituto lPHAN), tendo a atribuição de 
fazer valer os dispositivos do Decreto-Lei n° 3. 924 de 26 de julho de 1961 no âmbito do Rio 
Grande do Sul. Executei atividades diversas como palestras, oficinas práticas, exposições, 
vistorias técnicas, avaliação de projetos e elaboração de pareceres, além de intervenções de 
campo e laboratório em arqueologia de salvamento. Estive nos quatro quadrantes do RS, mas 
tinha uma atuação mais constante na Região das Missões. Fazia intervenções de arqueologia 
patrimonial em São Miguel Arcanjo, São Nicolau e novamente em São Lourenço e São João. 
Afora esta atuação técnica, eu desenvolvia e coordenava, no CEPA-PUC, um projeto científico 
de arqueologia chamado ... Cultura material, assentamento e ambiente natural no sítio 
missioneiro de São João Batista, RS" (Souza, 1991 a), que recebeu apoio finaceiro da 
FAPERGS em 1991 e do que se produziu um vídeo. 
Ao longo dos anos, fui acumulando experiência prática de pesquisa arqueológica na região das 
Missões, ampliada pelo intercâmbio com colegas argentinos, paraguaios e uruguaios e em 
visitas aos sítios missioneiros dos países vizinhos. Muitas vezes, acompanhei grupos de 
acadêmicos e colegas arqueólogos em expedições periódica nos diversos sítios hoje 
resguardados como Parques Federais. A atividade técnica de intervenção patrimonial, no 
IPHAN, propiciou o contato com representantes dos poderes públicos locais, com escolares, 
universitários e professores da região, com representantes do Ministério Público, com 
cientistas e acadêmicos em escala nacional. Houve também meu convívio esporádico com 
moradores nos focais onde ocorriam as expedições, e, com os peões (serventes, pedreiros e 
mestres-de-obra) ·destinados a acompanhar as intervenções para as quais haviamos sido 
designados. Durante anos, tenho mantido o ritmo de freqüentes viagens para o noroeste do 
estado, com permanências variando entre uma semana e dois meses. 
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singularidades e das recorrências do tempo sociaL Como escreveu M. Heidegger, o 

ser go homem está no aí temporaL 
, -- ~ - ___,---- -- - ---- -~---- -

O interesse pela arqueologia enfatizou ainda mais o convívio com essa 

tendência diacrônica,- encontrada nos textos especiafizados, publicados nas décadas -- --- --...._--

de 1960 e 1970, produzidos desde pesquisas marcadas pelo u ••• hábito de se 

realizarem numerosas prospecções rápidas, interessando, sobretudo, sítios 

superficiais, com coleta de material em superfícies limitadas, para serem estudados 

como amostragem" (Prous, 1992:16). No sul do Brasil, o ambiente intelectual 

arqueológico estava marcado por influência norte-americana através do PRONAPA 

(Programa Nacional de Pesquisa Arqueológica), sendo as pesquisas dirigidas pefa 

metodologia histórica (Schmitz, 1996:171) em busca dos processos de evolução e de 

difusão da cultura material pré e preto-histórica. 

Ainda que marcantes, tais enfoques não eram, no entanto, exclusivos. No I 
campo da ciência histórica, emergia uma renovação conceituai e metodológica 

~-- ----------- ---- -- __ ... __ __ 

advinda de muitas tendências crítica5ao positivismo científico. Sem menosprezar a -------- ---- ------
participação das teorias de esquerda no processo, _ marque.m-se as infl~ênci_as 

derivadas da renovação teórica desde o estruturalismo francês ( história social, do 

cotidiano, história dos povos sem história, história das mentalidades, história 

quantitativa etc.)3
. No final da década de 1970, alguns cientistas preconizavam o fim 

dos isofacionismos disciplinares, em djreçãQ ao inj~r~m.bip_gescente entFe-as teerias ----- - - - - . ~ --
e práticas das ciências sociais e as da história4 

. 
-~- -- ~· ----

No Instituto Anchietano de Pesquisas (UNlSlNOS), Ítala Basile Becker já 

publicava resultados de sua pesquisa em fontes etnoistóricas sobre os Kai~g_ªo.g_ do 
,----------.....----....__ -- ---

Rio Grande do Sul (Basife Becker, 1976). O curso de mestrado na UFRGS permitiu 

identificar que a interdisipfinaridade era uma praxis antiga e bastante legítima np 
--- - - - -- -- --- - - - -- ~ ""--- -

campo da ~PQºIogia. Passei a procurar a integração entre a formação histórica e ----- ---

arqueológica inicial e os subsídios teóricos e metodológicos da antropologia, ao ponto 

de desejar efetivar pesquisa de mestrado como um trabalho em etnoistória dos ---------
Guarani. O interesse na ·especialização em estudos sobre as sociedades indígenas do 

sul do Brasil foi consolidado no final da década de 1980, servindo para a elaboração 

3 Veja-se Jacques Le Goff e Pierre Nora, na trilogia História: novos problemas, novos objetos, 
novas abordagens. (L e Goff, J. & Nora, P, 1988) Rio de Janeiro: Francisco A1ves, 1988. 
4 Veja-se Rand\es, Wachte\ et a\l\, 1978. 
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de um ampfo projeto para o ~~Levantamento e descrição de fontes referentes aos 

indígenas do Rio Grande do ~ui" em 19905
. 

A arqueologia sulbrasifeira também sofreu renovação teórica e meiodofógica ( 

gradativa ao longo da década de 1980, resultado da influência tanto da paleoetnologia / 

francesa (postura l:gítima aos arqueólogos desde a perspectivação "paleontológica!' ;· 

por Leroi-Gourhano ), quanto do perfil antropológico de algumas práticas da 

arqueologia norte-americana (a New Archaeology e o surgimento da etnoarqueologia, . 

principalmente). O intercâmbio nacional e internacional também gerou uma oxigenação 

de princípios no final da década, levando ao surgimento de uma tendência marcada 

pela preocupação com o sentido social da pesquisa científica e da salvaguarda do 

patrimônio arqueotógico7 
. Essa tendência se fortalece ao longo da década de 1990, 

principalmente no diálogo estabelecido com estilos progressistas ao modo dos ditos e 

escritos de Pedro Paulo de A. Funari8 , de A. F. Haber, L Podgorny e mu\tos dos 

participantes do World Archeological Congress9 
. A publicação de seis diferentes 

artigos, classificados pelo título ~\Etno-história" nos Anais da VIII Reunião Científica da \ 

SAB (1996), é um forte indicativo da renovação que se passa na arqueologia praticada 

no Brasil, particularmente no sul. 

Todo este quadro de renovação científica afetou diretamente o propósito 

intelectual inicial. Ficou evidente perceber, no meio científico das humanidades no Rio , 

Grande do. Sul, uma forte marca positivista, com um uso abusivo de conceitos 
?-:---- ------ . --- ~- - ------ -

cufturafistas sumariamente aplicados ao nívef da matéria trabalhada pefa ' ------- .......__ __ -- -·-- --
arqueologia 10 

. A legitimidade científica da temática indígena, sua "objetividaden, residia -------na sua distância temporat (antiguidade} em relação ao pesquisador. Era consensuaJ / 

5 Elaborado em parceria com a .Prof. Me. Elizabeth Wendhausen Rocha~Torresini e que 
recebeu apoio financeiro à pesquisa da FAPERGS em 1991. Notícias ao projeto foram 
publicadas na revista Veritas (Souza, 19~1 b ). 
6 Leroi-Gourhan, 1984. André Prous dimensiona, neste sentido, a influência marcante dos 
trabalhos de A. laming-Emperaire no Brasil (Prous, 1996). 
7 Souza, 1988. Veja-se o texto-denúncia de André Jacobus Destruição do Patrimônio 
Arqueológico com a conivência do Poder Público, Porto Alegre, mimeografado, 1991. 
8 Funari, 1994a; Funari, 1994b; Funari, 1995a e Funari, 1995b. 
9 O Wor/d Archaelogical Congress {WAC} é um evento que se realiza de quatro em quatro 
anos. Sua última edição ocorreu em dezembro de 1994 em New Delly (lndia), integrando 
representantes de quase todos os países do mundo. A. F. Haber apresentou um paper 
intitulado "Ethnoarchaeology of Llama herders and the archaeology of pastorism" e I. Podgomy 
"Science, museums and the books industry: images of archaeology in Argentinian books"; 
ambos são agentinos. O WAC é marcado por uma postura socialmente engajada em prol das 
minorias e povos do Terceiro Mundo. 
10 Souza, 1987. 
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abstrair os condicionantes sociais presentes, em busca de uma descrição científica 

"pura" de objetos e de acontecimentos convertidos em "fatos". O conhecimento 

!egí1imo seguia o princípio da isenção, da neutralidade ou da imparciatidade. A 

distância abstraída fundava uma ilusória validação do conhecimento produzido. Está 

havendo grande renovação nesse sentido, principalmente pelos novos critérios de 

pensamento exigidos pela informática e pelas redes mundiais de informação 11 
. 

Naquele momento, concluiu-se que apenas pelo envolvimento em pesquisas i 
de caráter etnográfico seria possível satisfazer o interesse em conhecer as outras 

versões da história~ outros entendimentos sobre a invenção e a construção do BrasiL 

I 
O dado objetivo da história, a descrição oficial, a tipologia morfológica, já estavam ·~ 

, sendo fartamente trabalhados, mas faltava aquele efemen1o que dá o sabor, o;· 
I , 1 tempero; nas palavras de Bronislaw Malinonowksi, a carne e o sangue que preenchernj 

,1 o esqueleto, os imponderáveis da vida real (Malinowski, 1978:29). · ~ 

Antevi, aí, um caminho capaz de fornecer elementos que ajudassem a 

entender o fato óbvio de nossa civilidade fundar-se sobre a violentação indígena, tanto 

hoje como no passado. Partiu-se para a etnografia seguindo os propósitos típicos ao 

"profissional da memória"12
, querendo compensar aqueta sensação de ausência do 

"índio" como sujeito hermenêutica, muitas vezes que se lê e se escutava trabalhos 

especializados produzidos por arqueólogos e historiadores. Como já foi escrito em 

outra parte: 

"O documento.. etnoistórico tem como sf;llLCOntraponto necessário _o_ ~ 
silênci~~qio dos--dÕf(linados g_ue nãa._quisefartt; flãciSõubet:am ~u -
não puderam perpetuar, pelo código escrito {tornado dominante), sua 
manetra ae- "perceber ã subjugação. o silêncio dos que, mesmo 
escrevendo sua versão divergente, não tiveram espaço de a fazer 
conhecida. Até o silêncio dos códices e simbologias gráficas não 
traduzidas, ou da destruição intencional (peJos dominantes) de 
documentos comprometedores" (Souza, 1991b:414). 

11 Neste sentido, participei da formulação e da implementação do projeto "Informatização do 
Sítío Arqueológico de São Miguel Arcanjo, RS'', realizado em convênio entre a 12 Coordenação 
Regional do IPHAN e a IBM Brasil desde 1991. Notícias sobre o desenvolvimento do projeto 
foram publicadas no WAC-3 (Souza & Custódio, 1994) e na VIH Reunião Científica da SAB 
(Souza; Custódio & Noelli, 1996). 
n Jacques Le Goff atribui um sentido amplo à expressão, incluindo praticamente todos os 
cientistas sociais além dos profissionais das ciências da comunicação propriamente ditas. A 
todos eles recomenda cuidado com a falácia do valor atribuído à quantidade de informações 
veiculadas hoie no mundo, quando o ideal seria apostarmos na quaHdade do que é veiculado 
(le Goff, 1984). 
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Condicionados tanto pefos paradigmas do progresso técnico e da cronologia, quanto 

pelo principio metodológico que negava a validade da analogia etnogràfica 13 
, os ' 

I 
cientistas tratavam a atteridade indígena domesticada como antecedência 14 e como 

objeto de um passado distante. 

A constatação da falácia em torno do conhecimento científico ~puro~ ficava mais 

contundente na experiência profissional como arqueólogo preservacionista e 

pesquisador em sítios históricos missioneiros. A iniciar pelo fato de serem raros. os 

cientistas que demonstravam consciência sobre as diversas expectativas sociais em 

torno dos remanescentes por eles pesquisados, afora as acadêmicas e eruditas 15 
. 

Neste quadro, fica evidente que a opção pelo doutorado em antropologia ( 

ocorreu enquanto escolha capaz de satisfazer o interesse pessoal pela etnografia 

indígena no sul do Brasil. Referências escritas e materiais já não bastavam em si, era 

preciso lançar-me ao conhecimento do índio "sobrevivente". A primeira versão do 

projeto de tese 16 
, em 1993, foi elaborada -atendendo aos cânones mais tradtctonais 

das monografias etnográficas. Havia escolhido estudar ecologia, técnica e economia 

dos Kaingang no Rio Grande do Sul. Pretendia pesquisar a situação dos índios da 

Terra Indígena (TI) de Nonoai e avaliar as acusações etnocêntricas feitas por cientistas 

naturais da própria UFRGS, molestados pela audácia dos Kaingang em terem 

retomado a porção da terra indígena convertida ilegalmente em Parque Florestal 

Estadual na década de 1940. 

O curso de mestrado proporcionou uma boa base teórica e metodológica em 

antropologia, mas não abriu perspectiva para o exercício em etnografia indígena. Até 

bem recentemente, o PPGAS não tinha uma linha de pesquisa ligada às populações 

indígenas vivas do estado. A antropologia indígena inexistia dentro da UFRGS como 

tradição de pesquisa, afora a arqueologia. Quando fiz o concurso de ingresso como 

professor assistente nesta Universidade em março de 1995, Lux Vidal (USP~ 

13 Assim procediam segundo o aprendizado obtido no PRONAPA. 
H Ainda que não mais absoluta, essa postura permanece freqüente. Veja-se, como exemplo, 
Kern, 1994. 
u Em 1993, · este tema foi convertido em artigo intitulado ('Legado missioneiro frente às 
sociedades do continente sulamericano no terceiro milêniou para um forum de historiadores e 
arqueófogos dos países pfatinos, proclamando a necessidade de se promover a integração 
comunitária e social dos remanescentes culturais do passado das Missões (Souza, 1993). Em 
1'994, levantei novamente o problema à discussão no lV Congresso Latino-Americano sobre a 
cultura arquitetônica e urbanística realizado em Curitiba (Souza, 1994). 
16 "Economia, Tecnologia e e Ambiente Natural entre os Grupos Kaingang no sul do Brasil". 
apresentado na seleção para ingresso ao doutorado do PPGAS-UFRGS~ 1993. 
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antropófaga participante da banca de avaliação dos candidatos, perguntou-me, 

valendo-se da própria veiculação que eu fiz do conceito em meu projeto de tese 

reformulado17
, como se poderia explicar a "invisibíHdade" da temática indígena dentro 

da UFRGS. C9nsidero que não cabia a mim naquela oportunidade, neófito no limbo, 

dar uma resposta com propriedade. Hojer entretantot tenho minha compreensão sobre 

o assunto. 

Quando iniciei minha inserção etnográfica no meio indígena sul-brasileiro, 

somente meu orientador, Phd Ari Pedro Oro, havia trabalhado diretamente com I 
populações indígenas (Oro, 1989). Tendo por referência a texto do Projeto Integrado 

"Populações Indígenas e Tradicionais na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio 

Grande do SuJ"18 
, quando faz uma reconstituição histórica da pesquisa em torno de 

populações indígena na UFRGS, foi Bafdufno Rambo o primeiro a pesquisar os 

Kaingang, a iniciar a coleção de objetos etnográficos e publicar estudos na década de 

1950. 

A partir de 1958, Pedro Ignácio Schmitz, enquanto professor da Universidade, 

passou a realizar pesquisa arqueológicas, acompanhado por José Justiniano Proenza 

Brochado em 1961. Ambos constituem o Gabinete de Arqueologia que, a partir de 

1966, participa do PRONAPA. A arqueologia se transformou, assim, na finha mais 

17 Nessa época, eu já havia trocado de tema de tese, conforme o seguinte título: "Autoctonia 
(re)velada: formação plurí-étnica e invisibilidade da população de descendência Guarafíli
Missioneira no Noroeste do Rio Grande do Sul". Como se pode observar neste título, havia 
optado pelo estudo dos Guarani de ascendência missioneira, em detrimento dos Kaingang 
propostos inicialmente. O projeto de tese ainda recebeu uma terceira versão iniciafmente 
apresentada no Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros em Santa Rosa (Souza, 1997), 
depois recebendo o título "Autoctonia re-velada: etnografias de invisibilidade e afteridade 
indígenas no sul do Brasil (RS)". Esta versão final compara etnografias, integrando todas as 
minhas experiências etnográficas, conforme sugerido por meu orientador~ quais seiam: 1} com 
os invisíveis autóctones missioneiros; 2) com os Kaingang dentro (Ventarra e Monte Caseiros)e 
fora (Áreas Indígenas de Nonoai, lraí, Xapecó e Palmas) de meu envolvimento em perícias 
etnográficas, à produção de faudos incorporados a processos administrativos da FUNAI~ 3) 
com a luri-etnicidade de grupos originários no território ~eFboleta; e 4) com o 
acompanhamento semi-sistemat1co guma s cya-Guarani em circulação pelo 
estado (São Miguel, Salto do Jacuí, Capivari, Canta Galo, Lomba do Pinheiro). 
l
8 Elaborado sob a coordenação de Oscar Agüero e grande equipe interdisciplinar dentro do 

Núcfeo de Antropofagia das Sociedades fndígenas e Tradicinais (NfT) da UFRGS, contando 
com minha participação. Este projeto foi encaminhado ao CNPq em maio de 1996, mas não foi 
contemplado com Apoio de Pesquisa. Ainda que critérios técnicos possam explicar essa 
recusa (má redação do projeto, falta de currículo e diplomação dos pesquisadores etc.), 
também se deve considerar a influência e preservação do velamento da temática indígena 
como fator atuante subjacente aos critérios "técnicos"e "poHtlcos"que explicam a distribuição 
das verbas de pesquisa científica no país e no Rio Grande do Suf. 
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tradicional de estudos indígenas aqui praticada. Em conformidade com o "espírito" \ 

antropológico da época, a problemática arqueológica: 

" .. .fundava-se numa perspectiva indireta, pois os 'resíduos' eram tidos 
como objetos científicos mais legítimos, o que não se colocava 
plenamente para os atuais descendentes diretos dos seus produtores 
pré-históricos. Esta antropologia era ainda historicizante, pois havia o 
predomínio de uma concepção museográfica, com efementos 
difusionistas. A crença intelectual vigente em toda a América era 
apocalíptica, sendo o fim dos índios próximo e inevitáveL Os etnógrafos 
eram folcioristas preocupados em resgatar os últimos elementos de 
tradições nativas tidas como em desaparecimento. No suf do Brasil, 
séculos de contato foram tidos como argumento para convencer que as 
populações indígenas sobreviventes estavam completamente 
aculturadas. Portanto, só os vestígios do passado remoto poderiam trazer 
dados plenamente cientifico.s das supostas cufturas e etnias 'puramente' 
indígenas" (Aguero, O. org. Projeto Integrado "Populações indígenas e 
tradicionais na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do 
Sul", 1996:2). 

A renovação conceitual gerada pela criação do PPGAS estimulou, na década 

de 1980, uma nova geração de pesquisadores que, afém de dar continuidade aos 

estudos arqueológicos iniciados por Justiniano Brochado e Ignácio Schmitz, também 

passara à prática propriamente etnográfica entre grupos indígenas ou seus 

descendentes. Como já foi exposto, eu mesmo vinha realizando uma gradativa 

inserção indiretamente etnográftca entre os descendentes missioneiros desde 1985, ) 
I, 

nos trabalhos arqueológicos que realizava na Região da Missões 19
. Em 1988, ocorreu \ 

o primeiro contato com "índios" reconhecidos como tais, duas ou três famílias Mbyá

Guaraní acampadas em São Miguel. Logo foi percebido que eles se valiam dos 
( 

elementos acufturados como estratégia para conter a curiosidade de inoportunos como 
-- ~ 

"""'-... ----..------ ----- --- -·-- ------- -~- ... ~-- --------
e~a-fazer ~~~!~sob~=~ r_nu~-~o- ~spiritual d~~~~ent~~~~~~a~ çle se':JS 

Pfincípi05--currGrais quandcYperguntados, só respondiam sec~!'lente: "Nosotro~!_ 
~'--Cj>,\Ü\\\~\ ----- ~ -- -- ---- - ---

~0 entanto, a primeira expedição propriamente etnográfica desta tese ocorreu ) 

em março de 1994, feita às Terras Indígenas Kaingang do Afta-Uruguai (Nonoai, 

Votouro e Serrinha) com a participação de Rodrigo Venzon, a fim de reconhecer a 

realidade indígena e estabefécer alguns contatos de pesquisa. Diversas aldeias 

Kaingang e duas Guarani foram visitadas. Em abril, maio e junho do mesmo ano, a 

t
9 Apenas tive condições intelectuais de reconhecer isso (des-velar esse fato científico) uma 
década mais tarde, quando passei a trabalhar com o conceito de invisibHldade do nativo. 
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etnografia incfuiu a participação em reuniões sucessivas de lideranças Kaingang, 

representantes da Administração Regional da FUNAl-Passo Fundo e de entidades de 

apoio à causa indfgena (COMlN20 e ClM!21 
), reaUzada na TI de Monte Caseiros 

(Município de Muliterno, RS), recém reocupada pelos índios. Com a reocupação, os 

índios criaram um fato pofftico para que a FUNAl desse andamento ao processo no 

sentido de demarcá-la e regularizá-la, revertendo a alienação ilícita por particulares. 

Diversos aspectos decorreram dessas primeiras expedições etnográficas. De 

um lado, muitos Kaingang se mostraram bons informante bilíngües, principalmente nos 

assuntos relacionados à concepção de corpo e pessoa. Algumas das valiosas ~ 

informações obtidas nessa etapa deram susbtrato empírico a um artigo publicado em 

coletânea organizada pera colega Phd. Ondina Fachef Leal (Souza\ 1995}. De outro\ 

inaugurou uma estratégia metodológica que se mostrou positiva em termos de 

versatilidade, rapidez e densidade dos dados empíricos obtidos. Trata-se do uso do 

automóvel particular como "'instrumenton etnográfico, como veículo de deslocamento 

rápido de ida e volta ao campo de pesquisa toda semana, quando compromissos 

acadêmicos prendiam-me ao círculo urbano de Porto Alegre (ver 1.4). 

Outro aspecto também decorreu daquelas primeiras expedições etnográficas 

realizadas para Monte Caseros, Nonoai, Votouro e Serrinha. Ficou claro o profundo 

grau de consciência política que os Kaingang possuem. Eles fizeram aquela abertura 
- . -- --------------

do mito à utopia, a passagem da ênfase na dimensão religiosa e cosmológica do mito 

para a ênfase na dimensão prospectiva e antropocêntrica da utópica, centrada na 

histórica e no social (Agüero, 1996:62). O quadro de forte engajamento político deles ) 

fevou à necessidade de corresponder à expectativa que atribuem ao pesquisadores : 

1 
antropólogos, pois os entendendo como simpatizantes à sua causa, tornados <4aliados" 

de sua causa política pela terra. Ser professor de uma instituição federal também 1 

reforçou essa expectativa. Apenas assim foi possível diminuir a resistência que 

geralmen1e têm em falarem de suas tradições para um branco estrangeiro. 

A dialogia justificava a relação. Enquanto pesquisador, obtinha dados sem que \ 

se importassem muito com perguntas e intromissões, nem com o exame detalhado de \ 

suas coisas e espaços. Antes, entretanto, sondam demoradamente as "intenções" do 

pesquisa~or, poucas vezes por palavras ou por perguntas diretas, muitas pela 

observação silenciosa das reações e movimentos corporais do cientista frente aos 

lQ Conselho de Missão entre Índios, ligado à Jgreja Juterana. 
2

t Conselho lndigenista Missionário, lígado à Igreja Católica. 

UNIVERSlDAD~ ~6~~AL ~Ó ~IÓ ~~A~~ tJó ~Ul 
BIBLIO-i C.CA. uc f l,R!AL DE C I~: ~C :.C\: ~GG!AI3 E HUtAANIDADES 
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impactos da relação interpessoaL Cada ato torna-se demonstrativo do grau de 

aceitação da diferença. Por isso, foi inevitável compartilhar até mesmo, sem qualquer 

higiene segundo os padrões civilizados, de talheres e louças u1lizadas sem lavar. De 

outro lado, na perspectiva étnica dos originários, é bom que antropólogos escrevam e 

discurssem sobre sua indianidade, fornecendo instrumentos que reforçam a 

visibilidade de sua especificidade cultural, dando maior legitimidade às suas 

reivindicações no contexto da sociedade envolvente. 

Como definem as "'prestações totais~ {Mauss, 1988), toda dádiva deve ser 

retribuída e o levantamento etnográfico tem a qualidade dos seus resultados segundo 

a capacidade do pesquisador em participar na lógica de prestações que vigora no 

mundo dos informantes que ele pretende estudar. Fazer a iniciação etnográfica entre 

grupos originários, no sul do Brasil, dependeu da capacidade de demonstração do 

comprometimento da pesquisa com o reforço de suas reivindicações. Em outras 

palavras, os informantes exigem o engajamento profissional do antropólogo, no 

sentido de auxiliar à formulação escrita, gráfica e fotográfica, das provas e argumentos 

em favor dos direitos terrritorias e cutturais que reivindicam. 

Em certo momento, fez-se necessário que um antropólogo, ligado a qualquer 

~ 

universidade, fizesse dois laudos complementares dentro de processos administrativos 

em curso na FUNAJ-Passo Fundo (Terras Jndfgenas de Ventarra e Monte Caseros). A , 

nomeação de um Grupo de Trabalho22 foi feita em conformidade com os dispositivos 

definidos pelo Decreto Presidencial no 22 de 1991, então em vigor. Alguns dos 

principais resultados de ambos os estudos estão induídos nesta tese mais adiante, 

quando é avaliada a etnicidade confederada Kaingang (Seção 2.3). , 

O primeiro semestre de 1995 se caracterizou, então, pela iniciação oficial em 

levantamentos antropológicos de campo com fins periciais. Pessoalmente, dispunha já 

de uma experiência na produção de laudos técnicos, mas de aqueologia de 

preservação.23
. Essa expenencia prevta foi importante para dimensionar 

satisfatoriamente os trabalhos etnográficos, considerando os condicionantes não

científicos presentes no campo de embates administrativos e judiciais envolvendo 

22 O Grupo Técnico foi nomeado em Portaria n° 352/PRES/95/FUNAJ de 18 de abril de 1995, 
constituído pelo advogado Mozar ·Artur Dietrich (representante do COMIN) e pelo bacharel 
Rodrigo Venzon (representante da extinta Associação Nacional de Apoio ao Índio - ANAÍ), sob 
minha coordenação enquanto antropólogo. 
!

3 Quando técnico funcionário da 12a Coordenação Regional d o IPHAN, onde 
profissionalmente atuei com mais regularidade até julho de 1995. 

26 



Patrimônio Púbíico (sítios arqueológicos e terras indígenas} e interesses privados no 

Brasil. 

Realizamos diversas viagens circulando pelas cidades de Passo Fundo, 

Erebango, Erechim, São Valentim, Caseros, lbiraiaras, Mufiterno, Lagoa Vermelha, 
"""--- _ ... _ -

Charrua, Tapejara, São José do Ouro, Cacique Doble, Cruz Alta e cidades, vilas e 

bairros da Grande Porto Alegre (São Leopoldo, Novo Hamburgo, Morro Santana, Jari e 

Safira). Fizemos visitas de reconhecimento técnico e levantamento pericial nas Áreas 

fndígenas de Ventarra, Monte Caseros, Ligeiro, Carreteiro, Votouro e Cacique Dobfe. 

Nesse meio tempo, a pesquisa também foi engajada em outro processo de ) 

etnicidade indígena. Trata-se do caso da Borboleta, uma 11QfebaJJ de terra incray-ªq_~? 
- - .. - -- --~-----· .. ··- ...... ..- - . 

alto rio Jacui, em torno da qual milhares de pessoas reivindicam-se originárias, ----------mesmo estando residindo fora e dist~~e dela. Estão dispersos pefo Rio Grande do - -------
Sul, alguns localizados mesmo no Morro Santana, junto ao Campus do Vale em Porto 

Alegre onde funciona a Antropologia da UFRGS. Eles reivindicam um vasto território 

(48.700 ha) limitado entre os rios Jacuizinho e Caixão, envolvendo os municípios de ------- -- . ---·-" .• -- ---
Espumoso, Salto do Jacui e Campos Borges, numa distância de trezentos quilômetros 

de Porto Alegre (ver Mapa 6). Há um processo tramitando na FUNAI desde 1987, 

onde exigem a reintegração do direito e efetividade de posse da totalidade do território 

de seus ancestrais, onde pretendem retomar seus modos tradicionais de existência 

cultural, adaptados aos ditames do momento histórico atuaL 

Os descendentes da Borboleta sabem dos direitos garantidos pela Carta 
'---------------

Magna de 1988 às populações originárias e descobriram que a tramitação 

administrativa pela FUNAI é o caminho mais seguro para o sucesso de seu 
' 

reconhecimento oficiaL A pesquisa tem tido oportunidade de acompanhar episódios 

marcantes do processo de politização crescente dos descendentes aborígenes no sul 

do BrasiJ, através do caso da Borboleta. Foi possível Identificar etnograficamente a 

existência de uma já antiga e eficaz articulação entre as diversas Terras Indígenas 

Kaingang, onde há formas distintas de liderança e representação, algumas delas 

destacadas pelo apoio fornecido por entidades indigenistas não-oficiais 

(particularmente CIMI e COMIN, antes a ANAÍ), criando uma articulação de diversas \ 

comunidades ao movimento indígena. 

Nestes últimos dez anos, ~ .!_~presentantes da ~~~~~eta conseguiram colocar \ 

seus caso na pauta de discussões em divêrsas- assembléias indígenas e audiências 

públicas estaduais e algumas nacionais. Aprenderam e empreenderam estratégias de 
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mobilização gradativa, de reuniões de participação restrita a outras de convocação 

geral, até chegarem ao ponto de realizarem a ocupação da administração regional em 

Passo Fundo da FUNAI (março de 1997)1 irem à Brasma e acamparem na praça 

central de Cruz Alta . Cinqüenta famílias ficaram acampadas em barracos de lona 

plástica ao lado da Câmara Municipal da cidade de Salto do Jacui de agosto de 1997 a 

março deste ano. Desde esta última data, esse acampamento foi deslocado para uma 

área rural em HÚgio judicial no interior do Salto do Jacuí, onde as famílias pretendem 

permanecer até que o processo administrativo da FUNA1 lhes restitua o território 

originário da Borboleta. 

Todas essas iniciativas explicam-se, na atual conjuntura de administração das ) 

questões fundiárias no Brasil, como estratégias conscientes desses originários em ' 

tomo de um propósito imediato, i.e., fazer tramitar as etapas preliminares do processo i 
paralisado na FUNAl de Brasma por dez anos. Mesmo com a portaria interna número 1 

1.228 publicada no D.O.U. em 18 de dezembro de 1995, nomeando-me coordenador 

de um GT para produção de laudo antropológico, histórico e arqueológico do território 

da Borboleta, as condições materiais para a realização dos levantamentos de campo 

foram liberadas apenas em setembro de 1997, depois da pressão exercida pefo 

movimento dos descendentes desterritorializados. Uma equipe de seis pessoas já fez 

uma fase de vinte e cjnco dias de campo\ além de levantamentos documentais e atuai 

fase de sistematização dos dados. O laudo será finalizado nos próximos meses. Os 

descendentes da Borboleta acampados em Salto do Jacui não temem a lentidão do 

processo; eles pretendem ficar assim até que sejam reassentados dentro do território 

que reivindicam, confiantes em seu propósito. 

O engajamento da etnografia às questões reivindicatórias ou periciais nãà 

resulta de uma intenção prévia do pesquisa atender à causa das "minorias", sim de 

uma exigência dos sujeitos originários. As expedições promovidas por conta própria 

sempre buscaram abordar temas tradicionais aos arqueólogos (tecnologia, formas ; 
I 

sociais de produção e assentamento etc.) e aos antropólogos preocupados com as / 

concepções simbólicas em tomo da pessoa, do corpo e do mundo. 

Já na primeira experiência em Nonoai, entretanto, percebi que o acesso às 

informações tradicionais dependia da demonstração de comprometimento com a 

causa política dos informantes. Além do mais, o que é dito é sempre lançado como um 
' I 

argumento estratégico ligado, em última instância, ao que eles acham que um afiado J 

I 

branco deve registrar em prol do reconhecimento dos seus direitos reivindicados. 
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Mesmo a rrtualística religiosa pode estar articulada com também esse sentido, como foi \ · 

possível identificar em relação ao ritual Kaingang do Ki-ki realizado anualmente na AI 

Xapecó (SC). 

Foi com intenção etnográfica que fui para lá em janeiro de·1996, interessado 
'--------~ -- "'::> 

em acompanhar essa festa refigiosa tradicional aos mortos, sabendo _gMª"_ª-DlQrte é 
-----------· -- . . . ~--·~·- .. ~~- --- ---------
um tema cultural marcado :.~~e~~_!_TJR~~<te t~~~ê. Segui viagem como colega 

Rogério Reus Rosa desde Porto Alegre, encontrando a equipe da UFSC em Xanxerê 

{ver mapa 1). Logo na primeira tarde que chegamos à casa de Vicente Fernandes 

Fólkâe, um importante informante do etnólogo Robert R. Crépeau, ouvimos seu relato 

sobre a experiência de ter reorganizado a festa do Ki-ki já há 25 anos. Sua fala 

denunciava uma dimensão política subjacente à intenção religiosa. Disse considerar \ 

importante levar o Ki-ki para os Kaingang do Rio Grande do Sul. 

Essa dimensão foi explicitada no outro dia, quando Vicente seguia comigo, de 

carro, em direção à Tl Palmas, onde fomos buscar alguns velhos rezadores 

fundamentais à realização do rrtual na TI Xapecó. O fa1o de prestar aquele serviço 

despertou sua confiança em mim e ele relatou, um pouco antes de passar pela cidade 

de Abelardo Luz (SC), que ali também havia sido parte do Toldo do lmbu e que seria 

necessário retomá-lo algum dia. Explicou que sua busca peta retomada do ritual era 

para contradizer o argumento de que eles não eram mais índios e que, por isso, 

tinham perdido o direito pela terra. Repetiu para nós aquilo que deve ter dito para si 

mesmo: "Vou mostrar para esses brancos que nós somos índios''. 

Rogério Rosa informou-me, meses depois, que o engajamento de Vicente se 

intensificou depois que teve um co,apso. orgânico; ele teve uma morte aparente e 

chegou a s~r velado pelos parentes. Na visão de Vicente, essa experiência foi uma 
' 

viagem ao mundo dos mortos (nunbê) através de uma imensa escada, mas que foi 

incumbido pelos espíritos ancestrais para retornar e cumprir a missão que lhe 

atribuíram na terra dos vivos. Seu trabalho, hoje, é ao mesmo tempo intelectual, 

religioso e político, tendo inclusive ajudado a escrever importante trabalho sobre o 

"Toldo lmbú" (D'Angelis & Fólkâe, 1994). 

Findos os preparativos do rituaf4 
, aproveitei a viagem de volta para conhecer a 

TI de fraí e a aldeia do Rio da Várzea (AI Nonoai) no Município de Rodeio Bonito (RS). 

24 O ritual tem uma fase preparatória altamente ritualizada, quando é feito o corte do pinheiro, a 
confecção do cocho e preparo da "garapa", bebida que fica fermentando por dois meses até 
que seja consumida coletivamente ao final do ritual, em homenagem aos mortos daquele ano. 
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A partir das solitações feitas pefos rezadores do Ki-ki, levamos três índios voluntários 

de lraí para acompanharem e aprenderem o ritual em abril, talvez para serem 

propagadores da festa no suL Disso obtive boas amizades, particularmente em lraí 

onde o colega Rogério estava fazendo seus levantamentos de campo. Voltei mais 

duas vezes a 'raf, uma delas em abril de 1997 para participar dos festejos da festa do 

dia do índio (ver fotos de 33 a 35). 

1.2 - Estranhamentos etnográficos e reformufações investigatórias 

Foi feita acima uma descrição sintética da seqüência de envolvimentos\ 

etnográficos que fundam esta tese. Tentar-se-á, agora, detalhar um pouco a 

seqüência de estranhamentos intelectuais que fizeram brotar a formulação teórica 

finalmente adotada. Desde os tempos da elaboração do primeiro projeto de doutorado 

em 1993, sofria de uma certa indisposição, sempre que contrapunha os paradigmas 

conceituais e metodológicos das monografias indígenas tipicamente efetuadas na 

Amazônia- adotados então como modelo para o estudo dos índios no sul-, com as 

impressões pessoais despertadas pelas primeiras experiências mais intuitivas em 

etnografia. No noroeste do Rio Grande do Sul, as ruínas e os sítios arqueológicos 
.... - - - - ---.. - ............ ' ~ ...----.... ,.......,.....,.. - - - -- ------ ... 

missioneiros estavam sendo estudados cientificamente e tratados como 
~-- -----....._- - - , - '--
remanescentes patrimoniais de um caJ?ítulo glorioso do "passadg" regional e nacional. 
~---- -- ·- - - -

Para cientistas, em'p(e~;i<;5;- admini~radores e intefe~t~ls e~~ofvidos com o te~a~ 
os Guarani estão extintos como povo desde o fim das Missões no século XVIII. 

" Entretanto, o convívio eventual com as pessoas e grupos residentes em tomo 

aos referidos remanescentes sugeria algo de desordem na explicaçãº simplificada \ 

sobre ~ extinção. A marcação étnica emergia, ~uas;-~;;re pálid~--~ãs ~;;~ ~:m 
---~-- ...... 
tanto - nas interações sociais locais, manifesta peta ~eicu1açã~ de rótulos e 

~~_:ntos nitidame~1e ligados à e_stigmatização da ascendência indígena de ) 

alguns, em dêtníÍ'lento ao vàiór atribu1do à estirpe branca européia ("de origem") de 

outros. 

A confusão conceitual ficou ainda maior quando iniciados os levantamentos \ 

periciais em viagens às Terras Indígenas (Tfs) Kaingang. Em primeiro, porque I 
evidenciou-se a não equivalência entre a abrangência espacial das relações \ 

comunitárias indígenas e a das fronteiras das áreas oficialmente reconhecidas sob ( 

sua posse. Uma mesma família Kaingang pode estar dispersa e seus membros 
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residindo concomitantemente em diferentes Tis, enquanto outros moram em diversas 

periferias urbanas e localidades rurais, dentre outras possibilidades complementares 

de assentamento. Uma dispersão sim, mas sem que seus membros caiam 

dissociados e se percam isolados pelo individualismo civilizado. 

Além disso, as relações_ int~rétnicas ..... são complexas, tanto com a çi~marcação ! 
~~ níti~âs, quanfc(;;;~ a ~xistêncià de! í~Ços de aliança eQ.vol~~do 
membros de diferentes etnfas. à discurso reivindicatório dos Kaingang enfatiza a 

~~~~'ffie~~o'-.quando participam de relações sociais interétnicas que 

contradizem isso. A larga miscigenação ocorrida, por força da atuação do indigenismo 

oficial desde os tempos do SeJViço de Proteção ao Índio (SPI), ~stou considerar 
~--------- ------

como básicos os critérios raciais e fe_n~ipicos à d~marcação da;; .fr..o~as étnicas. 
/~- ---------- . --- .. - - ---

Para meu desespero, veio a se constatar que esse era o perfil geral das Tis J 
~ ~;~ -.r;~i~d~;;~llf~--n~ ~So d-a-8~~-;;~~~.:. ) 
Descobriu-se que tratar da ecologra ·rn~ dar conta também dos nichos urbanos , 

por onde trafegam, vendem artesanato, se prostituem ou mendigam. Passou-se a I 
considerar o lado obscuro da ecologia indígena, quando certas lideranças , 

permanecem aliadas aos interesses de arrendatários brancos, de madeireiros, de 

granjeiros e de políticos locais em detrimento da miséria da grande maioria dos demais 

índios. Identificaram-se vícios de corrupção na .máquina administrativa organizada pefo 

Estado Brasileiro para a tutela indigetJista, violentações culturais feitas sobre o "índio", 

que se diz querer proteger. Aquere projeto de pesquis.~ prefiminar. fundado em uma" r 
concepção geográfica atomizada de comunidade indígena, havia perdido o sentido. 

Nessa fase, foi necessário então refazer o projeto e já estava no meio do prazo 

de vigência do curso de doutorado. De início, parecia impossível encontrar um 

denominador teórico capaz de dar conta de tamanha diversidade empírica. A 

experiência acumulada para a elaboração dos laudos de Ventarra e Monte Caseros 

demonstrou a permanência ou mesmo o reforço dos faças étnicos em situações de 

completa diversidade e penúria material. Fui espectador de que, mesmo com a 

expropriação completa de territórios indígenas antes oficialmente demarcados, a 

reação Kaingang existe como um movimento étnico que reune unidades territoriais 

confederadas, em consciência de povo ou nação. 

Comprovou-~e a eficiência nas estratégias políticas por eles adotadas, ao ponto _ 

de sucessivas vitórias, ainda que deva testemunhar também sobre o alto custo 

humano dispendido. Os Kaingang são exemplo marcante da emancipação indígena, 
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contribuindo para o processo que Roberto Cardoso de Ofiveira chamou de crise do I 
indigenismo (Cardoso de Oliveira, 1988), mesmo considerando a importância, 

reconhecida pelos próprios indígenas, da atuação das entidades não-governamen1ais 

de apoio aos índios no sul do Brasil (particularmente ClMI e COMIN). Constatou-se 

que são os próprios Kaingang os principais protagonistas de sua etnicidade e que ela 

não pode ser entendida senão como uma manifestação dentro do pantribalismo que 

unifica a indianidade nas Américas. 

Pode-se também evidenciar que o processo de demarcação e regularização l 
das Terras Indígenas, instaurado pera Constituição de 1988,_ propagou-se em múltiplas \ 

localidades rurais e urbanas do Rio Grande do Sul, onde parcelas populacionais 

passaram a explicitar sua ascendência enquanto povos originários ou indígena e a \ 

reivindicá-la, mesmo em aparente grau completo de assimilação civilizada. As vitórias \ 

dos Kaingang e de outras comunidades indígenas estão convocando novas [' 

alteridades igualmente originárias em diferentes localidades, indicando que elas 

sempre existiram, apenas que antes eram desconhecidas ou não manifestas como tal, 

·emergindo, hoje, socialmente integradas por laços de aliança com famílias e grupos de 

fala Kaingang ou Guarani, estas oficialmente reconhecidas como etnias indígenas 

sobreviventes. 

Nesse processo se inclui o exemplo da Borboleta, um evidente e ilustrativo 1 
caso de como se processa a P_~ss~~~~~ anon~!~YP~~~-apa~en1e ~ r~iv~o 

pelo reconhecimentQ de direitos coletivos até então denegados. Famílias 
~____.,..--- . . -- - -· ·• .. - -- . 

completamente dispersas por todo o territârio do Rio Grande do Sul, mas 

concentradas principalmente_ D~ periferia das cidades e lugarejos circunvizinhos às 
~ ---'--------- --- - - - - - - ----.............. ___ - ~-- ---
suas terras alienadas, gradativamente passaram a se organizar em prol do ideal de ---------- -dev~u~~ de. seus direitos comunais. A miséria e a dispersão são ainda os seus' l 
pnnc1pats 1mm1gos. 

No caso da Borboleta, a etnicidade irrompe, hoje, remetida diretamente à_ ( 

ins1i1uição oficial que, mesmo insa1isfa1oriamen1e, parece ser a única capaz de atender 

sua reivindicação enquanto des~~dentes de povos originários desterritorializados . 
. ~·· ---~---- ..... _ _ ____________ ......-~ \ 

Eles exigem providências da FUNAI, quando este órgão está especiaHzãdo ~ 

atendimeno ao "índio" legítimo, não no atendimento de autóctones não rigidamente 

caracterizáveis segundo os critérios de pureza e distância que vigoram em torno 

dessa legitimidade. 
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Na Borboleta, a indianidade reivindicada demonstra-se radicalmente f 
questionada por alguns "bra~-;;;;'~t~nto ao; ni~;s-do "SenSoêô~;Jm e ! 
do ideário político-ideológico nos municípios diretamente atingidos, quanto ao nível da 

i 
rede administrativa federal que dirige o órgão indigenista oficial ou do Ministério Público ( 

da União. O status índio defronta-se com uma deformidade empírica não aceita e ! 

pouco burilada nos estatutos do indigenismo oficial. Poucos lembram que nossa Carta 

Magna possibilita superar o impasse, já que são garantidos os udireitos origários" dos 

índios à reprodução de seu modo tradicional de existência. A consciência - mesmo que 

implícita- sobre a autoctonia estava presente na cabeça dos constituintes brasileiros, 

quando legitimaram o conceito. Outro dos sincronismos que indicam, como sugere 

Albó, a dimensão continental do processo de etnogênese das autoctonias americanas. 

Um agravante para o descrédito da indianidade dos representantes da 

Borboleta, é a inevitável influência, entre _eles, de movimentos de caráter político. Há a -------- ----- ...__ __________ '- -- ------- ------·------- ----
acusação sobre a infiltração de não-índios no movimento. Isso também é forte entre os 

..... ·- ·-- ---... ------ ----- --·------
Kaingang. Muitos descendentes tiveram e têm convivência com os movimentos 

políticos rurais, como, por exemplo, o Movimento dos Sem-Terra (MST) e com os 

membros da Comissão Regional dos Atingidos por Barragens do Alto-Uruguai (CRAB). 

Na Borboleta é, entretanto, mais evidente uma clivagem "étnica" que a distingue dos 

movimentos essencialmente poHticos de luta pela terra. 

A reivindicação faz-se particularmente pela afirmação de.Ja~~~ Rar_ente~~~· { 

unindo e_~~~~~~--º~-~ce~~~~!~~ ~?~_~nti~'troncos" familiares ~~ 
"índios" ou "bugres"' ~ntendidos como ocupan!~s_ legltünos-d'e umterritóno- ~com 
~- -

f~ ~-~_:~,rlQ~ .~?is -~~~o~~ e~ _!~r.!:~-do q~at e~~~te !oda 
uma cosmolo ia histórica. Mesmo esse território estando, hoje, completamente 

fraturado pela propriedade privada de ''alheios~~. É necessário reconhecer o teor 

reivindicatório da manifestação discursiva e da prática daqueles que se unem em torno 

do sentimento de perda e alienação de seus direitos tradicionais. 

A realidade etnográfica da Borboleta surgiu, então, como uma situação diversa 

da indianidade mais plenamente reconhecida entre os Kaingang. De início, parecia 

tratar-se de um processo de emergência ·étnica mais próximo ao sindicalismo rural e 

ao partidarismo político, agindo peta "re-invenção" de uma tradicionalidade indígena. 

Com o tempo, entretanto, a etnografia veio a constatar que, de fato, tratam-se de 

alteridades culturais originárias, apenas que antes oficialmente desconhecidas. 

Somente pelo conceito de invisibilidade étnica foi possível, finalmente, avaliar a 
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injunção histórica que produziu o velamento das alt:=rid_:<l~:-~~rias, tanto ao nível ] 

do senso comum e junto à~ais, quanto junto aos agentes 1 

"indigenizadores" , aos poHticos e administradores nos níveis loca,, regional e federaL A I 
Borboleta surge como um exemplo de politização gradativa de consciências coletivas 

dissipadas historicamente pelo velamento civilizado, mas não de todo perdida. 
~_............-------- ----------~--- ---- _ .... - -- -.........._ ....... 

Constata-se a existência de uma racionalização identificatória derivada da 
- - ---- --- ------ ------------ - ----

extinta situação tnba\ compartHhada pe\o ancestrais. É como se a -crise da 
-----------~--/------ - - - - .. desterritorialização enfrentada por eles, ao ponto de quase fazer sucumbir sua 

alteridade cultural, tivesse gerado uma força coletiva canalizada ao nível ideológico da 

etnicidade (utopia?). A qualquer etnógrafo, será fácil identificar que o esforço étnico da 
1 

Borboleta vai na direção oposta das forças sociais e históricas que reiteradamente ~ 
suprimiram, fraturaram e velaram suas formas de alteridade. Suas etnogêneses 

formam um processo de desinvisibUização que não se funda, do que foi possível 

observar, sobre uma conduta partidária ou sindicaL 

Desde a nova versão do projeto de tese em 1995, a pesquisa incorporara o 

conceito de invisibilidade, como forma interpretativa da realidade etnográfica dos 

descendentes Guarani-missioneiros no noroeste de Estado~ na região dos Sete Povos 

da Bando Oriental do rio Uruguai. A hipótese sobre a invisibilidade rebate a versão 
... - - - ... __ ............. _.._ __ ... ---- ......... ___ ... --- ... __ --

oficial de extinção e completa mestiçagem destes origin~rio~ .. Ainda hoje, os Guarani-
------ ... _ _.. 

missioneiros continuam sendo tratados como alteridade social desaparecida no sul do 

Brasil. em função do que resguardam-na do preconceito pelo anonimato e pela sua 

camuflagem. Comparando este caso com aquilo que a peritagem da Borboleta trouxe 

de dados, foi possível, um ano depois, formular o esquema do gradiente de posições 

de visibilidade étnica como reação à sua denegação civilizada. Cada caso etnográfico 

demonstrava estar cofocado numa posição singular em meio termo entre a completa. I 
invisibilidade e a plena visibilidade como etnicidade diversa da nacional brasileira. 

Para arrematar o percurso, o envovi!mento mais recente com a singularidade 

do problema Mbyá no sul do Brasil possibilitou ilustrar novos matizes da visibilidade e 

da autoctonia. Não há tal~etnia, descendente de povos origJfl~rios, mais visível e 
,......_.---- --- - --- -· -··· ----

reconhecida como legitimamente indígena do q~ELQS gru..po.s.Mby.á:G.u.aranL Eles estão 
--- ·--------·---.. ---·----
acampados na beira de estradas federais e estaduais. Sua cestaria colorida, exposta \ 

no acostamento, é um emblema amplamente reconhecido como de indianidade pelos 

trafegantes e indica seus tocais de acampamento. Seu fenótipo também não deixa 

dúvidas, indicando. manutenção da endogamia étnica. São objeto de atenção 
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freqüente na mídia produzida em Porto Alegre, principalmente em reportagens 

escritas. No entanto, eles não possuem ainda nenhuma área demarcada dentro do Rio 

Grande do Su! e há um entendimento pelo senso comum de que sua origem é 

paraguaia ou argentina, distante portanto. Eles são muito visíveis, mas de um tipo 

especial de visibilidade. Sua visibilidade é insólita porque, mesmo sendo 

reconhecidamente índios, estão vivendo em condições consideradas inadequadas ao 

seu modo "típico,, como se estivess@m fora do ssu lugar tradicionaL 

Essa inadequação apontada surge, conforme as observações etnográficas 

efetuadas, como se uma característica não propriamente da forma atual de 

sobrevivência da sociedade Mbyá, mas sim enquanto uma projeção equívoca dos 

representantes da sociedade civilizada envolvente que se pronunciam sobre o 

assunto, estando ou não mais diretamente envolvidos com ele. Lentamente, os Mbyá 

estão aprendendo que a indianização pode lhes trazer algum benefício, já que a 

recente atuação da FUNAI no Rio Grande do Sul tem fornecido grande apoio a esses 

índios, inclusive no sentido de forçar a demarcação de algumas áreas onde algumas 

famílias já estão assentadas. Neste sentido, já há processo administrativo na FUNAI à 

· criação de Reservas Mbyá-Guarani no RS25 
• 

No entanto, os parâmetros administrativos deparam-se com o impasse de ter 

que identificar a tradicionafidade de ocupação no amplo território onde as famílias 

Mbyá estão distribuídas, o mesmo território que está hoje completamente ocupado \ 

pela propriedade privada. As últimas áreas públicas no estado foram focalizadas e 

estão sendo administrativamente encaminhadas para sua regularização como TerrGl 

Indígena (Pacheca, Varzinha, Salto do Jacui e Barra do Ouro). Com axcessão destas · 

e de Cantagalo e São Miguel entretanto, todos os demais assentamentos Mbyá são 

acampamentos na faixa de domínio das estradas, únicas porções que se mantiveram 

de uso público e nas quais existe licenciosidade para que os Mbyá permaneçam 

temporariamente. Nesses focais eles nascem e morrem, fiteral e tradicionalmente 

marginai$- .~, -----·-
Os agentes indigenistas, oficiais ou não, deparam-se com essa realidade e 

diagnosticam sua deformidade. Diversos são os envolvidos que pensam necessário I 
afastar completamente os índios dos efeitos nefastos da civilização urbana, para tanto. 

15 Veja-se a Proposta de Demarcação de Terras Jndigenas Mbyâ-Guarani do Estado do Rio 
Grande do Sul, e)aborada pe)as comunidades Mbyá-Guaraní do Rio Grande do Sul em abril de 
1997, como apoio do Projeto Mbyá-Guarani (PMG) e do COM\N. 
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reconhecendo apenas corn.o alternativa a destinação de áreas aos ltlfbyá quando 

assas forem distantes dos grandes centros, evitando a prostituição, a mendicância e 

os .afastando da bejra das estrad-as. Pela perspecti-va dos Mbyá, entretanto, nada é tão 

"insó!ito" e artificial do que querer reduzir sua humanidade a algumas pequenas áreas 

reservadas .ou distantes da civi!ização. 

Seus mitos em torno à Terra-Sem-Males ainda rezam que a sua separação 
tt:..--'··'-- -- ---

or\g\nal do rnundo ctvmzado tetia stdo gerada peto própr1o Nanderu, quando criou as 

florestas para os Mbyá O mundo era todo floresta, mas Nandero também criou o 

gafanhoto que, devorando as florestas, fez surgir os campos. Dos campos, surgiu o 

homem branco. No entanto, como o gafanhoto mito(ógico, o homem branco continuou 

a obra e arrasou com a quase totalidade das florestas, convertendo-as em campos ou 

desertos, desalojando-os - como povo - daquela dádiva divina originaL Assim, eles 

explicam hoje sua transumância petas cidades, periferias urbanas e áreas rurais, pois \ 

inexistem m.atos onde possam reproduzir a vida conforme seus princípios míticos. 

Dizem, Mbyá e branco vivem hoje misturados, ainda que seja necessário acrescentar 

que ·se trata ·de ·uma mistura mais ~spadal do que cosmológica, filosóftca ou social. 

São derivações realistas que os Mbyá extraem do fundo mif.co. A decadência ) 

do mundo -é ·O tema central da -mitologia Mbyá, -como é padrão entre os Guarani. Sua { 

concepção de territorialidade se mantêm int~a, mesmo se o homem branco (giruá) -

como o gafanhoto -'~devorou" todas as florestas e as -converteu em pastagens -ou 

plantações, mesmo que os locais de posse tradicional já não possam mais ser, 

-ocupados. Os ·Mbyá preservam a concepção -de -que estão circulando pelo mesmo \ 

território descrito pelos ancestrais e sonhados pelos mais velhos. O líder espiritual 

Juanzito (Salto do Jacui} continua dizendo que onde tem mato ainda~ essa é legítima 

terra de sua gente. 

O jovem representante Mbyá Felipe BrissueJa (Passo da Estância), vivendo na 

beira ·da -estrada com sua famHia, defende-se da acusação de sua gente estar sempre 

viajando, de não terem paradeiro definido, ou da insistente questão sobre qual é o 

território tradicional ·dos ·Mbyá. "Hoje tem -muita cerca\ muita divisão! ... Prá nós, Mbyá, 

isso tudo é doença, enfermidade. Prá nós, nada tem fronteira. Prá nós não é dois ou 

três mundos, é um só Mundo"26 
. 

~ Pronunciamento do Mbyá Felipe Brissuela em palestra proferida no Seminário '·Os Mbyá
Guarani" realizado na cidade de Barra do Ribeiro (RS) em 03 de julho de 1997_ 
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1.3- Benefícios metodológicos da diafogia em etnografia 

Foram sucessivos estranhamentcs frente às pré-concepções científicas que 

trazia, crises de suspensão que impediam encontrar significação razoável aos 

fenômenos documentados, muita mistura de elementos empíricos que desejava terem 

surgido independentes. A pesquisa teve que produzir sínteses entre coisas que l 
pareciam exdudentes quando inicialmente identificadas. Primeiro, descobriu-se que~ 

tratar com ~~índios" é tão mais producente quanto maior flexibilidade investigatória se!· 

possuir, não para ficar sem rumo, mas para se deixar conduzir pelo fluxo dos l 
acontecimentos e pera direção que efes propõem. A complexidade do campo empírico ·) 

dimensionado dessa forma mostra que é temerário partir de uma proposta de pesquisa 

que siga modelos conceituais rígidos a priori, aticerçados em razões teóricas ou 

técnicas que, ao fim, " .. .!imitam a sua visão do que é relevante, de tal forma que 

simplesmente não se vê aqueles outros fenômenos que poderiam ser 

importantes~'(Howard S. Becker, 1977:32). 

O objeto em estudo é que deve moldar a teoria, não o inverso: "A perspectiva \ 

do interacionismo simbólico exige que se leve em conta mais coisas do que quase 

todas as outras perspectivas. Pefo menos, efa o dispõe para a pesquisa de tal maneira 

que, se algo estiver obviamente (ou não tão obviamente) afetando o fenômeno que 

você quer compreender, você terá a liberdade de ter a primazia de descobri-ra" 

(Becker, 1977:32). 

Isso significa que foi básico dimensionar o fato de que os interlocutores--~ 

possuem, eles próprios, suas próprias pré-compreensões, dentre as quais estão 
1 ,, 

algumas que ridicularizam essa nossa obsessão (4branca" de perguntar sobre tudo, de I 

reduzir o mundo ao discurso, de buscar o lucro com tudo e não querer "perder tempo". j 
Tão mais espontâneo eu demonstrava ser, tanto mais me era dado acesso ao 

entendimento daquilo que observava. Literalmente, s'ficar na minha" se mostrou a J 
melhor e mais producente estratégia investigatória, para aquém do fato de ser um 

antropófago tido como afiado às causas de sobrevivência dos "nativos" em estudo. 

Descobriu-se que não se deve deixar o papel de cientista dominar enquanto posição 

assumida no diá[ogo, fazendo-o avançar para além da sua abrangência estratégica, já 

que os nativos são sempre mais espontâneos quando se relacionam com pessoas, 

criando sérias barreiras aos que chegam e permanecem apenas enquanto uma 

investidura advinda da sociedade dominante. 
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fsto é dito fundado na experiência etnográfica obtida durante o apoio dado à 

realização do ritual do Ki-ki em abril de 1996, quando observados os procedimentos de 

alguns colegas etnógrafos em pesquisa de campo, e, as respectivas respostas que 

obtiveram. Tanto mais dirigidas eram suas questões e rápidas as entrevistas, tanto 

mais simpfificadas~ rasas e estereotipadas pareciam ser as respostas dos "índio". 

Depois que os entrevistadores "formais" se foram, ao final do ritual, alguns rezadores 

fizeram comentários divertidos sobre o assédio [nterrogativo de meus colegas. Se 

estava inclinado a aceitar, antes de acompanhar esse fato, a validade da metodologia 

proposta pelo interacionismo simbólico à antropologia, desde aí optei conscientemente 

por ela. Constata-se facilmente uma precariedade na postura etnográfica empiricista; 

que supõe possível obter dados "brutos", como se fosse apenas gravar a resposta 

pronta, na ponta da língua do informante, sobre cosmologia ou o qualquer outro item 

cutturaf, depois ir embora sem que as condições de obtenção dos dados fossem 

dimensionadas plenamente. 

Essa crítica fica muito próxima daquilo que Luiz Edúardo Soares conceitua 

como .,o rigor da indisciplina". Cientistas ou não, ~~estamos mergulhados num mundo 

histórico de culturas e tradições, numa floresta de símbolos, e só pensamos, nos 

comunicamos, compreendemos ou agimos significativamente a partir desse quadro de 

referência- tão onipresente quanto fugidio, invisível, resistente ao controle e à plena 

codificação -, ainda quando o transformamos" (Soares, 1994:12}. A antropofagia 

hermenêutica, a que valoriza a interpretaÇão também como arte, parte do princípio 

metodológico que é uma mediação de significaçãO' que nos une ao mundo, que as \ 

u ••• pré-compreensõe~ atuam inevitavelmente nos bastidores inconscientes em que se'" 

engendram as posições, mesmo as científicas" (ib.ibid.}. · 

Como está exponho detalhadamente a partir do Capítulo IV, é possível 

racionalizar alguns aspectos das pré-compreensões implícitas que vigoram nas 

relações entre descendentes indígenas (autóctones) e descendentes europeus no sul 

do Brasil. Por ora, 1rata-se de equacionar as decorrências metodofógicas do probfema. 

Avalia-se a hipótese de que nosso mundo histórico de culturas e tradições- o sul do 

Brasil- é marcado por uma forma limitada de hermenêutica, onde a dialogiâ com as 

alteridades fica truncada pelo rebaixamento da posição destinada, multissecularmente, 

aos "sujeitos" nativos. Se o etnógrafo de índios não consegue neutralizar essa 

hermenêutica assimétrica que adquiriu desde seu próprio mundo cultural, substituindo

a por outra que lhe permita abrir-se com relatividade a esse outro, seu trabalho ficará 
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metodologicamente prejudicado, a começar pelo fato de que os pesquisados 

identificam rapidamente o lugar que lhes destinamos na assimetria da interação. 

Trata-se de assumir o problema de frente no processo de qualquer etnografia. r 

"Sempre que se trata de sentido, de linguagem, estamos condenados às limitações 

impostas pelo horizonte que resulta da projeção de nossa pré-compreeensão, 

determinada pelas tradições, com as quais não cessamos de dialogar. A este diálogo, 

autores contemporâneos, como Gadamer, têm chamado hermenêutica"(ib: 12-3). Por 

isso é plausível dizer que o "horizonte hermenêutica" sulbrasileiro suporta múltiplas 

identificações e representações, mas todas circulam em torno de uma aporia, a que 

pasma frente à radicalidade das diversidades culturais nativas, essa matéria ainda não 

"digerida" da autoctonia. 

Essa "indigestão" interpretativa é resultante da incomensurabUidade dos 

horizontes em fusão nos sistemas interétnicos do Rio Grande do SuL institui-se o 

velamento ideológico pela posição rígida daqueles que dominam as relações de 

produção e regimentam as normas de conduta em nome da ~·comunhão" regional e 

nacional, também reivindicados como sendo "'de origeml1. Isso prod1-1z 

automaticamente a afirmação da negatividade do seu oposto, mesmo que essa 

segunda operação desvaneça pelo velamento, Le., fica não-explícita nem 

c~nceptuafmente referida no discurso. No entanto, os "da terra" continuam exercendo 

importante função implícita na fundamentação produtiva e simbólica da nossa 

civilidade. 

Há diversas formas de abordar esse assunto, dependendo do referencial \ 

conceptuai que se utmza. Nos termos de Louis Dumont, reconhece-se a existência, ao 

menos nos locais onde há marcante presença de descende~tes indígenas frente aos 

interesses dos representantes do avanço civifizacionaf, o englobamento (Dumont, 

1993) ideológico dos que se reconhecem como alóctones sobre aqueles que são 

identificados como autóctones, mesmo que esta identificação hierárquica acabe 

ficando lançada ao nível do implícito porque a plenitude da alteridade está "roubada" 

na lógica dominante de relação (Gomes da Silva, 1994). 

Considerando os termos propostos por Cliffort Geertz, é viável reconhecer, aqui 

no sul do Brasil, a existência de uma hierarquia estratificada de estruturas significantes 

a definir as posições sociais/representacionais em conformidade também com a 
110rigem» ou ascendência cultural assumida/atribuída de cada pessoa, principarmente 

daquelas quE! participam dos circuitos de relação interétnica. A hierarquia é tanto 
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simbófica quanto prática, resguardadas as refações de subjugação social ~~xtrema 

-~e~~o~~~C9~~os_._~~ cria~o/ da ~~d_o 
direito positivo que --~l!~a-~!_~~-(Qi~Sh~4-)~ ~~~ /~~~~~ 
~as d história republic~~~de Geertz viu uma 

"confusão de idiomas" (Geertz, 1978:20) a marcar essa hierarquia, há também que se 

considerar, nela, a formação de uma \{fusão de horizontes\! hermenêuticas a unir 

brancos, indios, e outros, pelo princípio abstrato da cidadania, mantendo-se a negação 

da radicalidade da diferença das alteridades autóctones. 

A etnografia deve partir desse reconhecimento. Os informantes reagem l 
segundo aquilo que pensam ser a resposta devida à posição suposta de onde o ( 

pesquisador estaria falando nessa hierarquia. Estruturas que se opõe, mas que se 

complementam na fronteira da confusão de múltiplas linguagens que se 

compatibifizam no conflito de significações em torno das coisas do mundo. Por 

exemplo, isso sempre fica evidente quando os informantes realizam deslizes de 

coerência, mudand~ de opinião sobre determinados assuntos, algo perturbante para 

nossa mentalidade que requer lógica, linearidade e coerência. 

Se você ~-!J~m estranho, a resposta que obterá de um nativo é sempre aquela 
..._ -- < ~ - - -- -

que ele ac~~ que um branco religioso, político, p~Jicial, ~rista _c:>~ admi~i~ador quer e 

deve escutar. Assuntos tradicionais são tratados inicialmente respeitando a moral e os 
... - - -
bons costumes nacionais, em consonância com pre~J~ç~Jt:tstituídos pela Igreja, pelo 

Estado, pelo Mercado. Basta um pouco de con{i~nç~ e _tod~ essa atuação estratégica 
--~ ··- . ... ..... - ~ ,_ -

se desfaz. Tudo passa a ser motivo de zombaria e crítica, principalmente quando você 
- -------
passa a ser aceito de maneira diferenciada à desconfiança que ronda28 

, por exemplo, 

....._-....,~·...__,__r_ Albó demonstra ue as 
Bolívia tentar apagar da lin ua 
n 1os convertidos e onese~-----
·nvisrvets (A ó, 9 : 15 e 16;. 

o na 1gnifica d1zer que sempre houve sucesso na conquista de novos informantes 
etnográficos para a realização desta tese. F oram diversas as situações em que houve reações 
enérgicas daqueles que eram abordados como prováveis descendentes indígenas. Conquistar 
a confiança dos "invisíveis" não é uma tarefa fácil em principio, pois são dados mecanismos de 
resistência muito arraigados entre os informantes. Há sempre o recurso do auto-velamento 
sobre a ascendência nativa de cada pessoa, que, quando usado intencionaímente, converte
se em estratégias de invisibílização e desorientação frente aos estigmas que rondam a 
autoctonia. A situação etnográfica da Borboleta foi escfarecedora nesse sentido, pois houve 
condições de acompanhar o percurso identificatório de pessoas que negaram a indianidade de 
início, mas depois a assumiram ao ponto de hoie estarem engajadas no movimento. São 
casos individuais e coletivos de des-invisibilização pela politização da etnicidade. 
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administradores da FUNAI, membros da sociedade regional e lideranças indígenas 

corrompidas. 

Em se tratando do Rio Grande do Sul, a qualidade dos resultados .etnográficos 

é diretamente proporcional ao grau de confiança "mundana" que o pesquisador 

conquiste de seus informantes autóctones. Se você é um pesquisador formalmente 

acadêmico, muitos deles irão recebê-lo sem receio de entrevistas, fotografias ou 

vídeos. Dirão qualquer coisa que considerem pertinente, porque sabem muito bem o 

valor que existe em qualquer coisa que antropólogos escrevam e divulguem sobre sua 

gente e os problemas que enfrentam. Fica-se, por exemplo, surpreso com a 

performance etnográfica dos rezadores do Ki-ki na frente de gravadores, máquinas de 

fotografia e vídeo e aos olhares de pesquisadores. Eles demonstram eficiência no 

desempenho de técnicas similares às do teatro e da figuração artística nos veículos da 

massmedia. 

No entanto, é possível ultrapassar esse nível superficial e mergulhar nas 

relações ordinárias que podem se estabelecer entre um "índio" e um branco sensível 

às necessidades desse, além do fato deste poder ser também um antropólogo. 

Assim como essa estratégia tem suas vantagens epistemológicas, ela também 

tem um preço existencial que é preciso dimensionar. Às vezes, invejo meus colegar 

etnógrafos que trabalham com índios distantes, isolados do mundo civilizado, 

residentes em lugares que se necessitam dias de viagem na mata para serem 

encontrados. Tão maior a distância, as dificuldades de viagem e a precariedade das 

formas de comunicação que separam o antropólogo dos nativos que ele estuda, tão 

mais resguardado está o cientista de ter que acab~r fazendo etnografia indigenà 

dentro de sua própria residência, como já me aconteceu. 

Não são dois ou três mundo, é um só Mundo, dizem os Mbyá. Eles não só 

dizem isso, também praticam. Sendo você uma pessoa que conquistou a confiança ' 

deles, que sentou com eles em volta do fogo doméstico do tekohá , então você está 

neste mundo unívoco, marcado peta aliança que obriga a retribuir a hospedagem, ao 

menos quando arguma emergência sobrevier. A urbanização dos descendentes 

indígenas é uma realidade multissecular no Rio Grande do Sul. Como é melhor 

trabalhado no Capítulo 111, eles circulam quase cotidianamente em muitas cidades 

maiores e menores que Porto Alegre, onde não fica muito difícil de encontrar com 

você pefas ruas ou vir a descobrir seu endereço ou tefefone. 
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Raramente chegam apenas para pedir ajuda em dinheiro, mas sempre estão } 

medindo o grau de aceitação frente à sua visita inesperada. Qualquer sintoma de 

constrangimento trará afastamento. Enquanto anfrtrião, você tem toda liberdade de 

cortar tais expectativas, mas isso trará conseqüências sobre o que poderá esperar 

deles na continuidade da re\ação. É d\ficH precisar o Hmrte entre suportar um incômodo 

doméstico e obter um benefício científico futuro. É surpree~mas isso deve estar 

metodologiacamente dimensionado como característica marcante de toda etnografia 

indígena que se queira ~~densa" no sul do Brasil, neste Mundo onde autóctones e 

~~brancos" estão intimamente misturados. 

O paradigma hermenêutica aqui adotado permite, assim, avaliar o fenômeno da 

indianidade, e mesmo o da autoctonia, de maneira a escapar das decorrências 

pessimistas do evolucionismo, que supunha como destino histórico a diluição completa 

das alteridades originárias na formação social do Brasil. Não basta mais forçar os 

conceitos em busca de uma suposta exdusiva unidade cultural ou jurídica, que teria 

surgido na construção do Brasit, onde a diversidade de manifestações étnicas e 

populacionais teria sido completamente diluída e os códigos consuetudinários 

suprimidos. O que nos caracterizaria como c.cpovo novo"? É mais a homogeneidade 

cufturaJ, ou então as relações homogeneizadoras de velamento simbólico da 

diversidade, de subordinação das a!teridades ao sistema de classes sociais que se 

criou aqui? , 

É necessário subverter o enfoque que simplifica a diversidade, que matiza a) 
disparidade das "matrizes originais" (indígena, negra, branca etc.) apenas para 

plasmar " ... no Brasil uma etnia peculiar: racialmente heterogênea e em pleno processo 

de fusão, mas culturalmente coesa pefa unidade do tdioma, dos modos de ação sobre 

a natureza, das formas de organização sociat, das crenças e da visão de mundo" 

(Ribeiro, 1983:p. 221; os grifos são meus}. A diversidade não pode ser mais apenas 

interpretada como "matrizes", supondo que a unidade, a fusão e a coesão substituam 

e suprimam o que tem de continua heterogeneid-ade nos modos de ação, organiz-ação 

e concepção de mundo no Brasil. É através dessa perspectiva que se torna possível, 

então~ realizar o empreendimento suger~do por Egon Schaden no inído na década de 

1970: 

''Cumpre mencionar que, até hoje, ninguém se aventurou a empreender a 
difícif tarefa de analisar em profundidade o papet do indígena e ·de seus 
descendentes mestiços na formação da sociedade e da cultura nacionais. 
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Poucos pesquisadores foram além do registro puro e simples de dados 
empíricos facilmente observáveis" (Schaden, 1976a:4). 
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Não se rejeita compretamente a crítica que aponta nessa proposta de 

~'encontros" hermenêuticas, nos diversos níveis até aqui lançados- entre a etnografia 

e a perícia, entre a arqueologia, a história e a antropologia, entre o mundo do sujeito e 

o do objeto de estudo etnológico, entre o papel de antropólogo e o de anfitrião-, uma 

afetação niilista em sua impraticabilidade, por ser apenas mais uma ilusão 

epistemológica, como foi o positivismq o9jetivante que aqui mais enfaticamente se 

critica. Não se rejeita a possibiJidade de que tais encontros jamais tenham ocorrido ou 

que venham a ocorrer tal qual formulados. No entanto, acredita-se numa importância 

intrínseca da proposta, ao menos como exercício e tentativa daquefa nova forma de 

universalidade dialógica de que nos fala Mariza Peirano na introdução de sua 

coletânea de ensaios (lA favor da etnografia',: (Peirano, 1995). Trata-se de sair do 
1 

âmbito exclusivo dos referenciais teóricos e metodológicos consagrados, da pura { 
I 
I 

I auto-validação do conhecimento científico, passando a incluir o diálogo surgido do 

confronto de "vários pontos de vista" . Trata-se de trazer ao diálogo vozes 

anteriormente apagadas ou pouco audíveist fazer fafar as vozes silenciadas por 

I 

interesses escudados por tendências científicas universalidadoras e aplastantes, 

muitas delas de caráter alóctone. 

Esta tese segue o princípio hermenêutica do diálogo, não só entre teorias, ) 

correntes, escolas e principias cientfftcos, mas também entre o etnógrafo e o 

etnografado, a base possível de constituição de uma metalinguagem ou de uma 

metaconsciência como o nível em que se deve desenvolver a reflexão sobre os temas 

que nos desafiam. De qualquer forma estamos presos, como cientistas, no quadro 

inte(p~tivo contemporâneo, aquele em que cada um de nós se inscreve' 

partiVularmente, que se caracteriza pelo choque entre a tradição que busca 

regularidades universalizadas e as tradições que apostam no específico e no particular 

(hermenêutica ou filosofia da diferença): 

"Como o quadro impõe às posições o esforço de se auto-definirem 
contextualizando-se {convertendo-se em metaposições, como dissemos), 
isto é, enfrentando os limites determinados pelo próprio quadro, a 
natureza metalingüística ou metainterpretativa, ou ainda auto-reflexiva da 
hermenêutica a transforma\ em certo sentido, na posição do quadro 
mesmo, entendido como convergência de tradições diferentes - mas 
necessárias e insuperáveis pelos oponentes-. enquanto convergência de 
diferenças incondliáveis. Quadro ou horizonte nada têm a ver com 
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conceitos estruturalistas, como problemática (Aithusser, 1970) ou 
episteme (Foucault, s/d). A simultaneidade de tradições não as torna, de 
modo algum, redutíveis a estruturas comuns. Ou seja, a hermenêutica, 
ao postular como necessário à legitimidade da interpetação o movimento 
auto-reflexivo- falando, no limite, ao malogro-, que visa a situar histórico
culturalmente o próprio movimento compreensivo {a definição da 
necessidade decorre da consciência de pertencimento, matriz da finitude}, 
define-se como postura plural ou intrinsecamente dialógica (não-eclética, 
porque situada e crítica), compatível com o universo irremediavelmente 
agonístico de nossa cultura científico-fHosófica"(Soares. 1994:63). 

1.4 -Técnicas utilizadas na pesquisa de campo 

Um rápido comentário sobre as técnicas de investigação adotadas ao longo da 

pesquisa de campo que funda esta tese. 

No sul do Brasil, o automóvel é um instrumento etnográfico tão importante 

quanto a máquina fotográfica ou o gravador, ainda mais porque são curtos os trechos 

onde não existam estradas transitáveis. O mérito metodológico do automóvel não é 

apenas possibilitar o transporte da equipe até os lugares desejados em curto tempo, 

mas é também porque ele aparece como um excelente instrumento prestador de 

dádivas aos pesquisados. Através do dispositivo das "caronas", o pesquisador pode 

conduzir o informante até os locais onde moram seus parentes ou conhecidos, 

facifitando o ~~aquecimento" dos contatos: pode carregar encomendas encaminhadas 

por familiares; pode levar presentes e, na volta, trazer objetos etnográficos ganhos ou 

comprados; o carro pode, ainda, servir como objeto de prestígio aos índios caroneiros, 

quando eles intencionalmente faziam-me "desfilar" como motorista em meio aos 

brancos ou em frente a outros índios. Enfim, o "servir" com o carro dá crédito ao' \ 

antropólogo no circuít~ de favores e préstimos que ainda pauta, distinto do \ 

individualismo, o conjunto das relações sociais dentro de grupos de ascendência I 
originária no sul do Brasil. 

O carro converte o pesquisador em condutor/motorista do informante \ 

fndio/nativo, afora os mal-entendidos que possam haver. A consciência desse papei 

simbólico desempenhado pelo bem industrial que é o automóvel só chegou aos 

poucos, principalmente depois de algumas circunstâncias etnográftcas vivenciadas. Na 

primeira em 1994, conduzia dois jovens Kaingang de carona nas imediações das 

Bananeiras (TI Nonoai), quando houve uma pane no automóvel em frente a um 
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armazém de beira de estrada. Logo acorreu o comerciante perguntar o que aquefes 

índios tinham feito. Custei a compreender que, para ele, não existia a hipótese de um 

branco dar carona para índios~ provavelmente pensara que eu estava levando-os para 

alguma delegacia de polícia, por algum crime cometido. 

Em outra oportunidade, o carro serviu para transportar os rezadores do Ki-ki da 

TI Palmas até a aldeia de Xapecozinho (TI Xapecó) onde eles foram participar da 

execução da primeira parte do ritual (corte do pinheiro e feitura da garapa). Depois de 

vencidas as etapas rituais, foram transportados de volta. À primeira vez que o cuiã 

Wakton (Simplício) entrou no carro, imediatamente agitou seu chocalho acompanhado 

de rezas entoadas na língua indígena por ele e por seu parceiro cuiã Chiquinho. Eles 

vestiam seus cocares improvisados com ramos de plantas e erguiam a cabeça 

orgulhosos, toda vez que encontravamos seus patrícios índios ou outras pessoas 

conhecidas pelo caminho, estando eles dentro do carro. Foi aí que percebi, o ritual se 

iniciara e passei a sentir-me como um motorista em desfile oficial, responsável por uma 

comitiva de anciãos em deslocamento para uma missão importante noutra aJdeia. fsso 

foi em janeiro de 1996. 

Semanas mais tarde, voltei à AI Palmas e Wakton disse sobre a admiração dos 

seus patrícios pelo fato de nós, brancos desconhecidos,. estarmos prestando tanta 

honra e atenção para aqueles dois velhos, cotidianamente reconhecidos apenas como 

bêbados decadentes: t'Tá todo pessoal aqui comentando como é que esses brancos 

não deixam nós nem pisar no chão I". O orgulho dele funda-se no firme propósito de 

levar em frente a tradição de rezas de que é porta-voz, enquanto vefho Kaingang, e, a 

presença motorizada do pesquisador dava-lhe a oportunidade de demonstrar, aos 

jovens índios patrícios que muitas vezes lhes zombam, a importância da bagagem 

cultural resguardada por eles, velhos rezadores. 

Além do automóvel, o diário manuscrito, a fotografia e o gravador foram 

continuamente utilizados. Em função da diversidade de campos etnográficos, mantinha 

três diários concomitantes, onde registraram-se os principais acontecimentos e dizeres 

veiculados durante cada dia. Foram feitas mais de mil poses fotográficas, tematizando 

pessoas, rituais, fotografias e documentos antigos, paisagens e padrões de 

assentamento, objetos domésticos e ferramentas de trabalho. Auxiliado por equipe de 

colegas, gravamos, até o momento, em torno de cento e cinqüenta horas de 

depoimentos em K7 (parcialmente em vídeo) e isso ainda vai se ampliar, com a 
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continuidade dos levantamentos em torno às perícias que se fazem em paralelo a esta 

tese. 

Ainda que se pensem limitados os resultados a obter da utilização exclusiva de 

entrevistas fechadas, elaborou-se três formulários a fim de facilitar os levantamento 

etnográficos na circunstâncias de perícia administrativa, onde os tempos são 

escassos, as distâncias iongas e é necessário descentralizar a investigação 

fornecendo parâmetros homogêneos aos que auxiliam nos trabaihos de campo. üm 

deste formulários é destinado ao "Levantamento Genealógico dos descendentes das 

amílias originárias da Borboleta" (Formulário 1, em anexo}, com já mais de 600 

núcleos de residência familiar cadastrados em um ano de aplicação. 

Não teve o mesmo sucesso, a aplicação do segundo formulário, o destinado 

aos "Dados históricos e culturais entre os descendentes das famHias originárias da 

Borboleta". No entanto, este serviu como roteiro norteador e padronizador dos 

assuntos a serem abordados nas entrevistas gravadas com informantes escolhidos 

como priviiegiados {principalmente idosos). O terceiro instrumento é uma ficha de 

vistoria arqueológica, utilizada para identificação de sitias e evidências materiais do 

passado, incluindo locais de importância mítica e histórica e também os cemitérios. Os 

dados obtidos nos cemitérios seFVirão, no easo da Borboreta, para auxiriar ne 

estabelecimento de uma cronologia das famílias ocupantes da área reivindicada corno 

indígena. 

Os dados que fundam esta tese são basicatmente qualitativos, já que não ! 
houve tempo para o processamento quantitativo da massa de informações 

genealógicas coJetadas, dentre outras opções de cruzamento estatístico. Isso será 

incorporado ao iaudo da Borboleta posteriormente. Apenas algumas imagens, fotos e 

gráficos foram colocados ao longo deste texto, ilustrando visualmente assuntos' 

tratados de maneira rnais eoneeituat 

A pesquisa de docurnentos históricos ocorreu em paralelo à etnografia. No 

caso dos nativos missioneiros, vareu-se do levantamento historiográfico feito durante a 

dissertação de mestrado, acrescido da leitura de parte do grande volume de artigos 

recentes, produzidos por historiadores argentinos, uruguaios, paraguaios e f?rasiieiros 

que tradicionalmente trabalham com a temática do passado das Missões jesuíticas de 

Guarani. Muitos deles estão fundados sobre documentação primária. Mais 

recentemente, reimplementou-se projeto de levantamento de documentos primários 

nos arquivos públieos e privados sobre indígenas do Rio Grande do Sul, contando com 
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apoio da acadêmica Mariana da Andrade Soares (bolsa de iniciação científica 

PROPESQ - UFRGS} e de seu texto produzido desta pesquisa (Andrade Soares, 
1007\ I..,.., I f• 

O levantamento documental, ainda em curso, possibilitou encontrar } 

documentos relativos a: 1) administração brasileira de aldeamentos de indios ; 

missioneiros no século XIX; 2) representações oficiais em tomo da indianidade no 

século XlX; 3) administração sufbrasifeira de aldeamentos Kaingang; e 4) documentos 

relativos ao território da Borboleta. Grande parte da documentação jurídica e 

administrativa foi utilizada no P-arecer jurídico elaborado em 1995 pelo advogado 

Mozar Artur Dietrich, participante do Grupo de Trabalho nomeado pela FUNAl, em 

suporte aos Laudos Antropológicos de Ventarra e Monte Caseros. ~or questão de 

economia de espaço, apenas pequena parcela da documentação primária levantada 

foi incorporada à esta tese. 

Ainda em relação às técnicas de obtenção de dados, deixe-se o registro de I 
que o sucesso, na aplicação dos formulários, no caso da Borboleta, se explica dentro 

da conjuntura do movimento de politização de fammas de ascendência originária. Há a 

rearticulação crescente de fammas dispersas por todo o território do Rio Grande do Sul 

e o formulário foi tomado como garantia da cada um em sua participação no processo 

de retomada e distribuição do terrtório reivindicado. Nada disso aconteceu com os 

invisíveis missioneiros, bastante refratários ao contato antropológico. 

1.5 - Conclusão metodológica: adotando uma problemática norteadora 

Com o auxilio de alguns textos de etnografia ameríndia, onde manifestaçõe~ 

empíricas similares às descritas acima estavam sendo trabalhadas, pode-se 

vislumbrar uma nova problemática e, dai, formular hipóteses verificáveis. Foi 

necessário definir as unidades de campo etnográfico a receberem maior atenção pela \ 

pesquisa, tratando de visitá-tas mais sistematicamente para obter, ali, novas 

informações. A gradativa junção de dados empíricos heterogêneos produziu uma \ 

seqüência de adaptações conceituais, ao ponto de permitir propor um quadro de 

interpretação comparativa. Formulou=se, assim, uma tipologia de graduações nas 

formas de reação dos descendentes de povos originários ao encapsulamento 

civilizado no sul do BrasiL 
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Essa tipologia segue o modelo do gíadient ou continuum proposto no ainda 

atuai estuào de Roberto Cardoso àe Oiiveira sobre os Terena29 
• Apenas foi necessário 

fazer uma adaptação, ao conside·rar diferentes circustâncias de diversas etnias como 

estados possíveis em uma única e mesma série envonvendo autóctones, ao invés de 

apenas comparar diferentes situações de uma única etnia, como fez esse autor. 

Procura-se avaliar comparativamente as peculiaridades na situação de integração de 

cada amostra ao conjunto da sociedade envolvente. Através disso, dimensionar 1 

facetas de üma única p;oblemática etnológica, sem dissociar cada exemplo 

etnográfico das circunstâncias concreta em que foi inventariado. 

Por fim, foi fixada também como problemátia central desta tese o descompasso' 
I 

entre a interpretação oficial sobre a completa assimilação dos nativos na sociedade I 
sulbrasileira e a constatação empírica sobre a existência de formas societárias 

alternativas, ou mesmo modos lingüísticos diversos, designados aqui como autóctones 

. porque ligados aos povos originários no espaço geográfico construído como sul do 

Brasil. Conclüiu-se possível vir a demonstrar etnograficamente a sobrevivência de 

algumas alteridades sociais e culturais nativas, em meio ao domínio material e 

simbólico dos que se consideram descendentes de imigrados e se auto-representam 

coma os mais legítimos porta-vozes dos valores morais da sociedade brasileira. 

Correto, portanto, equacionar que muitos dos princípios fundadores da 
,--.......__ __ / --- --- --- - ----..._ 

hierarquia social de classes no sul do Brasil são gerados no campo de disputas 
. __r--...--'-._,.----- -- ""'---- 1'-- ---- --~ 

ue eng o a o autóctone pelo alóctone, ao mesmo tempo que isso fica ------------ ---- --tr · stido pela fantasia da representação democrática igualitária. Há o ~da 

hierarquia pelo nivelamento íd~dãs-pOsi~. necesSâric>rázer a' -------------..--- __...- -·-- --- .. -- .... _........_ 

analítica etnológica fervilhar em torno-aos fragmentos de imagens e de representações 

etnográficas- trazendo o conhecimento social implícito (Taussig, 1993) - colocados na 

base do veredicto sobre o fim derradeiro d s uíndios" e sua redução~ 
.....__ __ ..._.~--

~-------------- --~- - . ~ ... ~-.......____--. . 
miscigenação, numa massa decomposta de "bugies:_)f;~ti os" .... "br ileiros". 

E salutar espanar a cortina de f. que envo vêess~ação 
representacionaf dos modos de ser nativo, levando ao estudo sobre o velamento que 

sobre eles incide ao ponto de sua invisibilidade, não porque isso seja uma exigência' 

prioritária . da antr~pofogia, mas porque os próprios nativos assumem essa tarefa de : 
I 

forma cada vez mais enfática, particularmente desde o desabrochar do movimento\ 

29 Cardoso de Oliveira, Roberto. Urbanização e Tribalismo: a integração dos índios Terêna 
numa sociedade de e/asses. Rio de Janeiro: Zahar Editores, í 968. 
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indígena brasileiro na década de 1970. A própria pesquisa científica passa a ser 

pressionada pelas demandas e vontades de diferentes interlocutores aborígenes. 

Considerar a invisibilidade é também considerar a possibilidade de sua superação. 

Canta um cancioneiro das missões, reivindicado como legítimo descendente dos 

Guarani: 

HUm dia levanto, resolvo ir em frente 
pois venho da raça que fez continente 
porque sou baliza da própria vertente 

renasço das brasas do fogo ainda quente" 
(Rumos de Carlos Cardinal Oliveira e Pedro Ortaça, 1991) 

Efetua-se a abordagem comparada de alguns contextos etnográficos 
/ -

específicos, dentro do Rio Grande do Sul. Cada um deles estácaracterizãd(;J;or 
...------------ -- -- - -- - - --- -- - - - - -
peculiaridades na inserção de populações originárias nas relações lo~is, regi~n_ai~, 

nacíõnais e contin~ntàis-ae produção social, diversas formàs-de integração sem 

completa assimÍlação à CiviÍização Brasiteira30
. Porém, para além da diversidade ---------------- ._.,..:~-~-- ---

dessas formas, cada um dos ca~ografados evidencia-se como uma 

modalidade de resposta ao velamento histórico das alteridades autóctones. 

É possível propor uma tipologia dessas reações, desmembrando o processo \

1 

interétnico em diversos fatores, desde os de ascendência cultural de cada uma das I 
populações envolvidas e suas respectivas cosmologias (autóctone - Guarani, 

Kaingang, Xokléng, Charrua etc.- ou alóctone- ibéricos, latinos, germânicos, russos), 

passando pelos da geografia humana que os circunda {minifúndios, parques 

ambientais, latifúndios, periferias e centros urbanos) e a forma assumida pelo processo 

histórico de "friccão étnica)' que os englobou e engloba31 
. 

Vasculha-se a tendência civilizadora moderna no sul do Brasil, que suprime, 
~------------- ---- ---- --- -- - -- ------ ---

dilui as atteridades indígenas e outras. visando seu atrelamento indiferenciado frente -------·- -- -· -------------
ao domínio representacional e simbólico do utilitarismo (Sahlins, 1979), da terra 

_..----- ... ...---

30 Darcy Ribeiro define a diferença entre integração, quando há acomodação recíproca e de 
coexistência entre populações "etnicamente" distintas, enquanto assimilação traduz a fusão 
completa dentro e sem diferenciação das "etnias nacionais" (Ribeiro, 1970: 14-15). A 
diferenciação é pertinente, mas não é possível fundar o nível da etnia como o marco sem o 
qual essa fusão se efetiva.. Etnia não deve ser tida em substância, pois este é um conceito 
flutuante em meio a processos identificatórios diacríticos. Há, assim, uma dimensão estratégica 
e política envofvida. Necessário adotar um referencial que admita possível pensar a 
invisibilidade como uma posição de sobrevivência social de grupos autóctones sem etnicidades 
evidentes_ fsso complexifica o assunto, questionando a concepção assimilacionista. 
31 Roberto Cardoso faz uma tipofogia das formas de conffito e de frentes de expansão regional, 
incluindo pastoril, madeireira, colonial e a agrícola mecanizada; ver Cardoso de Oliveira, 1978. 
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reduzida à sua categorização como pura mercadoria em apropriação privada~ no palco 

~m~petiÇão "darwinia~à" e individualista da pessoa mõdérna (Du~nt,-1993). Cada 

caso selecionado é avaliado como uma totalidade integrativa únicai mas a 

comparação entre eles legitima arriscar a formulação de uma tipologia das 

modalidades possíveis de manifestação do velamento e da invisibilidade, ou de des

invisibilização étnica das populações nativas. Ao final desta analítica, talvez seja 

possível antever tendências desse processo para o início do próximo século. 

* 

Neste capítulo, fez-se uma descrição interpretativa das etapas de elaboração 

da pesquisa de tese, analisando a gradativa integração dos dados periciais como 

dados etnográficos. Além disso, defendeu-se como benéfico tratar a dialogia como 

proposta metodológica de bons resultados à etnografia. Foram apresentadas também 

as técnicas de pesquisa utilizadas. O término deste capitulo serviu para apresentar a 

problemática interpretativa finalmente adotada como unidade conceitual da tese. O 

próximo capítulo traz os dados etnográficos, parte do volume total coletado em campo. 

Teve-se de ser seletivo na sua apresentação, considerando as condições existentes, 

trazendo mais os dados diretamente relacionados aos problemas abstratos tratados. 

No entanto, não se procurou ser exclusivo nesse intento seletivo. Em parte, as fotos e 

ilustrações incluídas como anexos ao texto são outros dados mais ··brutos" sobre os 

quais o leitor poderá fazer suas próprias conclusões. 
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Grupo Técnico para produção de Laudo Antropológico- Portaria 1228 /18.12.95/FUNAI 
Proc. Adm. FlJNAI 000842 de 19.10.1987 

LEVANTAMENTO GE:N'EALOGICO DOS DESCEDENTES DAS F Al\A.ILIAS 
ORIGINÁRIAS DA BORBOLETA-

1'11T/LAE- UFRGS -proposta em 15.08.97 
Use atrás para escrever sempre que for necessário, numerando o item 

correspondente no início de cada resposta 
L identificação do{ a) responsável ou chefe de tàmília 

1.1 Nome: -------------------------------------------------------
1.2 Sexo 1------------------------------------------------ ------

1.3 Data nasc 1.4 Local nasc ------------------ ------------------------
1.5 - Endereço Completo ______________________________________ _ 

1 
________________ 1.6 Ocupações Antigas _____________________ _ 
_________ I. 7 Ocupação Atu~I __________________________ _ 

1.8 - Grau de Instrução 

_ 1 entt tcação d d" d h f, d t '1" os rest entes na mesma mora ta o( a) res_po_nsave ou c e e e am11a 
2.1 Nome 

Data j Locai Nascimento ! Grau parentesco j Grau de Instrução Ocupações 
Nasc. I I ou tipo de vínculo i (antigas e atuais) 

I I I 
2.2 Nome 

Data I Local Nascimento [ Grau parentesco I Grau de Instrução I Ocupações 
Nasc. i ; ou tipo de vínculo i { antim1s e atuais) . l I I I 

i i i 

2.3 Notne t 

Data Local Nascimento Grau parentesco j Grau de Instrução Ocupações'" 
Nasc. ou tipo de vínculo ( anttgas e atuais) 

2.4 Nome 
Data Local Nascimento Grau parentesco I Grau de Instrução Ocupações 
Nasc. ou tipo de vinculo { anti_gas e atuais) 

I 

I 
I 

2.5 Nome 

i 

Data Local Nascimento f Gr~u paren~esc~ '· Grau de Instrução [ . ~cupações _ ~ ( 
Nasc. ou npo de vinculo (ant~gas e atuais) I 
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: 2.6 Nome 
Data 1 Local Nascimento j Gr~u paren~esco J Grau de Instrução 
Nasc. 1 1 ou npo de v1ncu1o l 

: 1 I l 

I ·1 I l 
1 l I I 

! Data Local Nascimento li Grau parentesco I Grau de Instrução l 
! Nasc. 1 ou tipo de vinculo I 

I 
i 

3. Identificação dos ancestrais e parentes paternos (bisavós e avós) 
3.1 Nome 

I Endereço 
I 

Data 1 Local Nascimento 1 Grau parentesco Grau de ínstrução I 

Nasc. 

3.2 Nome 
Endereç_o 

l 
l 
i 
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Ocupações 
(antigas e atuais) 

Ocupações 
(antigas e atuais) 

Ocupações I 
(antigas e atuais) 

I 
I 

Data Local Nascilnento Grau parentesco Grau de [nstrução I Ocupações 
Nasc. . (antigas e atuais) 

3.3 Nome 
Endereço 

Data Local Nascimento Grau parentesco Grau de Instrução 1 Ocupações 
Nasc. (antigas e atuais) 

' 
3.4 Nome 
Endereço 

I Data Local Nascimento I Grau parentesco ( Grau de Instrução Ocupações { 
Nasc. (antigas e atuais) 

I 
3.5 Nome 
Endereço 

Data Local Nascimento Grau parentesco Grau de Instrução Ocupações 
Nasc. ! (antigas e atuais) . 
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l 4.1 _Noine j 
4. Identificação dos ancestrais e parentes matemos (bisavós e avós) 

Endereço 
Data l Loca] Nascimento l Grau parentesco i Grau de Instrução j Ocupações 
Nasc. j f antigas e atuais) I 

! l 
l 

4.2 Nome 
Endereço 

Data i Local Nascimento j Grau parentesco j Grau de Instrução j Ocupações i 
Nasc. L l l l (.antüras e atuais) l 

I 

I l 
4.3 Nome 
Endereço 

Data Local Nascimento Grau parentesco I Grau de Instrução Ocupações 
Nas c. I (antigas e atuais) i 

i 
l 

4.4 Nome 
Endereço 

Data Local Nascimento Grau parentesco j Grau de Instrução Ocupações 
Nasc. (antigas e atuais) 

4.5 Nome 
Endereço 

Data Local Nascimento j Grau parentesco i Grau de Instrução I Ocupações 
Nasc. } (: . . ) : antigas e atuais, 

l 

l 
'1.. 

l 
4.6 Nome 

I Endereço 
Data Local Nascimento I Grau parentesco ) Grau de Instrução I Ocupações 
Nasc. (antigas e atuais) 

5. Identificação dos ancestrais e parentes paterno/materno do cônjuge (bisavós e avós) 
- . 

5.1 Nome I 

Endereço 
Data Local Nascimento Grau parentesco j Grau de Instrução I Ocupações· 
Nasc. (antigas e atuais) 

I I 
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j5.2 Nome 
1 Endereço 

Locai Nascimento j i Data 

I 
Nasc. I 

l 
I I 
I l I 
I t 

, 5.3 Nome 
j Endereço 
1 Data Local Nascünento l 

l i Nasc. 
I l 

1 5.4 Nome l 
· Endereço l 
I Data Loca) Nascimento 1 
l Nasc. 

1 5.5 Nome ! 
l EnderP~"'O l l "'""' 
I Data 1 Local Nascimento ' 

l Nasc. l 

I i 

l 
5.6 Nome i 
Endereço l 

Data ! Local Nascimento I 
i Nasc. j 

I I 

i Data 1 Local Nasc1mento 1 

j -7N j 

I En~ereço 1 · . 
1 

I Nasc. i I 
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l 
I !"'"""""li .. - .....,. f 

Grau parentesco urau de lnstruçao 1 Ocupações I· 
l (antígas e atuais) l 

I l 

I I 
I ! 
t 

' ........... ., .,. - l Grau parentesco \ u-rau ae 1nstruçao i Ocupações 
I I 
i 1 (antigas e atuaisl 
J I 

l I 
i l 

Grau pàrentesco ! Grau de Instrução , Ocupações 
I I (antigas e atuais) 

Grau parentesco j Grau de Instrução J C?cupações . , 
· · (antigas e atuais) 

Grau p arentesco I Grau de Instru ão I ç Ocu a; ões p ç I 

Grau parentesco j Grau de Instrução I 

I I 

(antigas e atuais) 
1 

Ocupações 
(antigas e atuais) 

I 

6 .. Identificação dos .descedentes (afora os que residetn junto com o informante) 

I 6.1 Nome l 
· Endereço I 

Data j Loca] Nascimento I Grau parentesco j Grau de Instrução Ocupações 
Nasc. ! I (antigas e atuais) 

I I I 

l I l l 
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6.2 Nome 
Endereco 

Data 
Nasc. 

l Locaj Nascimento j 
! I 
l 

I I 
1 6.3 Nome 
\ Endereço I 

l Data j Locai Nascimento 1 

Nasc. l 

6.4 Nome 
Endereço 

Data Local Nascimento 
Nas c. I 

I 
6.5Nome 
Endereço 

' Data Local Nascimento \ 

Nasc. 

6.6 Nome 
Endere__y_o 

I 
Data j Local Nascimento I 
Nasc. 

6.7 Notne 
Endereço 

I Data i LocaJ Nascimento j 
Nas c. 

Grau parentesco 

Grau parentesco 

Grau parentesco 
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Grau de Jnstrução I Ocupações 
i • • . 

1 t ant1 gas e atuais ) 
) 

I 
' 

i Grau de Instrução i Ocupações 
I l (antigas e atuais) 

l ) 
l I 

I Grau de lnstrução j 

I 
Ocupações 

(antigas e atuais) 

Grau parentesco } Grau de Instrução ' Ocupações 
I (antigas e atuais) 

I . 

Grau parentesco ! Grau de Instrução j Ocupações 
1 (antigas e atuais) 

I 

Grau parentesco l Grau de Instrução i Ocupações 
I i (antigas e atuais) 
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TERRA INTIÍGENA SESMARIA DA BORBOLETA 
Soledade~ Salto do J acuí e Espumoso - RS~ Brasil 
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Grupo Técnico para produção de Laudo .. -\ntropológico- Portaria 1228 /18.12.95/Fl.JNAI 
Proc. Adm. F1JNAI 000842 de 19.10.1987 

DADOS HISTORICOS E ClJL TURAIS E:N'TRE OS DESCEDEN I tS DAS F AlVITLIAS 
ORIGINÁRIAS DA BORBOLETA 

NITiLAE- lJFRGS -proposta em 15.08.97 
Amostra Qualitativa 

Use gravador, diário de campo e/ou escreva atrás sempre que for necessário, 
explicitando o item correspondente no início de cada resposta 

1. Identificação do informante (preferência aos responsáveis pelo núcleo doméstico) 

1.1 Nome: 
1.2 Sexo 

1.3 Data nasc 1.4 Local nasc 
1.5 - Endereço CompLeto 

1.6 Ocupações Antigas 
1. 7 Ocupação Atual 

1.8 - Grau de Instrução 

2. Identificação da Sesmaria da Borboleta (respostas no verso, se necessário) 

2.1 -O que é a Sesmaria da Borboleta? ________________ _ 

2.2 - Desde quando sabe dela? Como ficou sabendo? ___________ _ 

2.3 - Descreva os limites da Sesmaria da Borboleta e diga como eLa é. ________ _ 

2.4 - Fale de lugares onde ocorreram fatos históricos ou tenham poder espiritual __ _ 

2.5 - Descreva a história da Borboleta e dos ~1onges Barbudos. ________ _ 

2.6 - O que você acha da situação da Borboleta hoje'? ___________ _ 

2.7- Você conhece a Sesmaria da Borboleta? --------------------------
-2.8- Você já residiu lá? (quando e onde) __________________ _ 

2.9- Você tem parente morando lá ainda? (nome, tipo do parente e onde) ____ _ 

2.10- Você ou sua tàmília tinha ou tem lote lá? -----------------------------
2.11 -O que você sabe do movimento que reivindica a devolução da Terra 
Inwgena? ___________________________________ ___ 

-2.12- Você partic-ipa deste Movimento? Desde quando? Co1no? ________ __ 
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3. Condições de territorialidade e assentamento 

{ 3.1 Perfil do entorno: ( ) lJrbano ( ) Periferia cí arruamento retangular ( ) Periferia 

I e/arruamento topográfico ( ) Margem de caminho ( ) Rural ( ) Outros: ____ _ 
.3.2 Topografia do lote ou terreno: ( ) Topo de colina ( ) Encosta alta ( ) Encosta baixa 

I ( ) Várzea ( ) Alagado ( ) Beira de sanga ( ) Beira de arroio ou rio ( ) Canhada 
()Afloramentos rochosos ()Edificações urbanas ( ) Outros ------------------

1

13.3 Cobew:ra pr~domin~nte do s~lo: ()_Calçamento_() D~sc~berto se~ vegetação_ . 
() Vegetaçao baiXa ()Arvores {) Cult1vo de vegetais ouJardtm () Cnação de anrmrus 

I
Obs.: 
3.4 Tamanho do lote ou terreno: ()cercado ()murado () s/cerca 

· 3.5 Tamanho da Residência: 3.6 Material Construtivo: ( ) 
Madeira Beneficiada ( ) Alvenaria { ) Taquara e Palha ( ) Barro ( ) Lona ( ) Outros: 

1 
_____ 3.i Quem construiu?:_· __________________ _ 

3.8 Descrição do método construtivo: -------------------------------

3.9 Tioo de Piso: ( ) Madeira ( ) Alvenaria ( ) Chão batido ( ) Calçamento Obs.: --
-~--------3.10 Decoração: ()Pintura (cores internas)------· 

, ______ (externas) ( )Outras ________ _ 
__________ 3.11 ~e tioos de Cômodos: _______________ _ 
__________ 3.12 Infra-estrutura energética: ( ) ·Fogão a gás ( ) Luz 
Elétrica ()Fogão a lenha ()Fogo de chão (forma de obtenção lenha) 
___________________ 3.13 Infra-estrutura Água: () 

[Encanada ( ) Poço ( ) Vertente ( ) Artesiano ( ) Caixa d'água ( ) Outros: 
2 14 Saneamento· ( ) Esgoto Canalizado com . 

sumidouro ( ) Esgoto com vasão a céu aberto ( ) Latrina ()Outros 
3.15 Equipamentos~ ( ) TV ( ) Rádio ( ) Geladeira ( ) Outros 
3.16 Situação: ( ) Proprietário ( ) Aluguel ( ) Posse ( ) Cedido ()Outros: 

2.17 Outras Infra-estruturas: ( ) Galpão 
( ) Galinheiro ()Chiqueiro ()Horta ( ) Jardim ( ) Potnar ( ) Folhagens e ervas 
()Outros 
3.18 Ferramentas: ( ) Agricultura ( ) Carpintaria ()Pecuária ( ) Artesanato 
()Outras: 

3.19- Objetos mobiliários e decorativos 

3.20 Listar Qlantas cultivadas 

3.21 Animais Domésticos 
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4. Padrões sociais de trabalho e produção 

i4.1 Profissão:--------------------------- i 
4.2 Setor de Trabalho: ( )Extrativismo ()Artesanato ( }Estância ()Agricultura em Granja I 
(onde?) ( )Cultivo Doméstico (o que?) i 
__________ ( )Comércio (onde?) I 
()Indústria (onde?) _____________ ( ) Construção civil (tipo?) I 

{)Autônomo (o que?) __________ li(. 

( ) Funcionalismo Público {onde?) ---------------- ---------------
1----- ()Profissional Liberal (o que?) _______________ _ 
4.3 Tipo de Contrato: ()Bóia-fria (tipo) ()Peão (idem) I 

( ) Meeiro (idem) ( ) Carteira Assinada I 
-4.-4-F_o_nn_a_d_e_T_· r-a-b-al_h_o_E_x-te-m-o: ()Isolado ()Vinculado (com quem?) I 

( ) Mutirão (quem participa?) I 
(quando?) (quem organiza?) __________ __ 
4.5 Atividade básica da Sustentação Econômica: i 
4.6 Rendimento Médio Famiiiar: ! 
4.7 Organização do Trabalho Doméstico: {)Por Sexo (atribuições?) 1 
_____________________________ ( )Idade (atribui-
ções?) __________________________________ ___ 
__________________ ()Chefia Família Extensa (quem?) ___ __ 
_________________ (qando?) ________________ __ 
4 .. 8 Ritmo do Trabalho: ()Sazonal ()Respeito aos feriados cívicos ()Respeito aos 
feriados religiosos ()Matutino ()Vespertino ()Noturno ()Folga semanal (dia?) __ _ 
4.9 Média Horária da Jornada de Trabalho: --------------------------------
4.10 Documentos: ( ) CI ( ) CIC ( ) Carteira Trabalho ( ) Título Eleitor ( ) Cert. Nasc. 
()Outros 

5. Parentesco, alianças e relações interétnicas 

5.1 Há :garentesco entre seus gais? (qual?) 
5.2 Há garentesco entre os gais do côniuge? (qual?) 
5.3 Há garentesco entre informante e cônjuge? (qual?) 
5.4 Há garentesco entre seus irmão e res~ctivos cônjuges? (qual?) 

5.5 Há :garentesco entre seus filhos e res~ct1vos cônjuges? (qual?) 

5.6 Qual são as origens da sua frunília? ()Indígena ( )Bugra ( )Brasileira () Biriva 
( )Kaingang ( )Guarani ( )Mbyá ( )Xokléng () Charrua ( )tv1estiça ()Alemã ( [ 
)Italiana ( )Polonesa ( )Negra ( )Outras (especificações?) 

5.7 Local( ais) de Procedência da Família: 

5.8 A origem de sua tà.mília nre(udica sua sobrevivência no mercado de trabalho? (por que/ 
como?) 
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6. Noções de pessoa humana da concepção à n1orte entre para os parentes antigos 

j6.1- Segundo os antigos. como surge a pessoa humana? (explicar) ________ _ 

1---------
16.2- Como os antigos tratavam a chegada dos bebês? ____________ _ 

6.3 - Como os antigos tratavam o crescimento das crianças? --------------------

6.4 - Para os antigos, quando o iovem passava a ser adulto? ______________ _ 

6.5- Como se criavam novas famílias antigamente? -------------------

6.6- Onde morava o novo casal depois do casamento? (até quando?) _______ _ 

6. 7 - Quando e como uma nova família estabelecia nova residência? --------

6.8 - No caso de separação, quem ficava com os filhos e os bens? _________ _ 

6.9- O gue os filhos herdavam dos país?( quando?) ____________ _ 

6.10- Como viviam os velhos e o que eles faziam? ______________ _ 

6.11 -O gue ocorria quando alguém morria? _______________ _ 

6.12- Como eram lembrados e homenageados os mortos? ___________ _ 

6.13 - O que os antigos diziam que ocorre com a pessoa depois da morte? ______ _ 

6.14- Como os antigos tratavam religiosamente as fases da vida? _______ _ 

6.15 - O que de tudo isso ainda existe hoie? ______________ _ 
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7. Noções de corpo, saúde e doença entre os antigos parentes 

7.1- Como era tratada a saúde do corpo entre os antigos? 

7.2 ... o gue era doença nara os antigos? 

(tipos?) 

7.3 - Quem realizava as curas. para que e como? 

7.4 - O gue os antigos ~nsavam dos sonhos? 

7.5 - Como os antigos tratavam a menstruação? 

7.6 -Forma de realizacão dos m!rtos: 

8. Informações complementares do informante 

8.1 Alimentação Comum: 
8.2 - Religião 83- Cultos gue particim! 

8.4 - Com guem e 
onde 85 -'-Formas de 
Lazer 

8.6 - Com quem e onde 
8. 7 - Tim de Música gue 

aurecta: 
8.8 - Línguas faladas B!los fruniliares ' 

9. Dados da entrevista 

9.1 - Entrevistador: 
·~------------------------------~--------------

9.2 -Data: 9.3 Local: __________ ...;,__----:------
9.4 .. Material Complementar: ( ) Fotos _______ ( ) Grava~ão ---.----

( ) Vídeo 

10. Documentos e Materiais Disponíveis ( listar fotos, documentos e objetos que o 
informante disponha para integrar o laudo antropológico) 
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Legenda das Fotografias 

Foto 1; Estátua em sucata metálica em homenagem ao Cacique Nonoai, no pórtico de 
entrada da cidade que herdou o seu nome e está construída sobre terras 
outrora exclusivamente indigenas, RS (1996). Há muitos desses "espantalhos" 
meiáJicos, monumentos em logradouros público, distribuídos por· muitas 
cidades do interior do Rio Grande do Sul. Há outro dedicado ao Cacique Doble 
em frente ao prédio do município que herdou seu nome. 

Foto 2: Aldeia do posto, Tl Nonoai, RS (1996). 
Foto 3: Rancho Kaingang, aldeia do posto, TU Nonoai, RS (1995). 
Foto 4: Aldeia Kaingang, TI Nonoai {1996), RS. 
Foto 5: Rancho Kaingang, TI Nonoai (1996}, RS. 
Foto 6: Acampamento Kaingang da TI Serrinha, RS (1995). A Serrinha foi um território 

reconhecido peJo Estado brasileiro desde o Período Imperial, tendo sido 
intrusada pelos brancos neste século, ao ponto de os índios terem sido 
completamente expulsos nas décadas de 1960 e 1970. Mesmo numa situação 
crítica como é um acampamento, um homem Kaingang porta flechas com 
pontas confeccionadas em nó-de-pinho, similar ao que presenciei sair do 
subsolo, em escavações de casas subterrâneas pré-históricas da região do alto 
Uruguai (vafe do rio Pelotas, município de Vacaria} em 1984, com o Dr. Amo A. 
Kem. 
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Legenda das Fotografias 

Foto 7: Aldeia do Posto, desde a casa de Vicente F61kãe, TI Xapecó, SC {1996). 
Foto 8·: Aldeia do Posto, TI Xapecó, ~C {1996). 
Foto 9 e 10: Habitações e roçado Kaingang, TI Xapecó, SC (1996); 

62 

Foto 11: ·Decoração domés1ica com cabaças pjn1adas, TI Xapecó, se ( 1996). 
Foto 12: Aldeia do Pinhalzinho, TI·Xapecó, Se (1996}. 
Fot9 13: MuUher Kaingang voltando. para easa, ao final da tar.de. Aldeia do Pinhalzinho, 
· se (1996). 
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legenda ~as Fotografias 

Foto 14: Aldeia do Posto, TI Palmas, PN {~996); 
Foto 15: Foi apenas chegarmos na casa de Chiquinho (de boné}, onde Wakton estava 

já com seu chocalho preparado, :ambos rezadores começaram a entoar 
ladainhas na· língua Kaingaog ~rcaica, que mesmo os jovens ·índios têm 
dificuldades para entender.. A viagem de Palmas à AI Xapecó seguiu-se 
igualmente sonorizada com cân1igos embalados pelo chocalho. Foi então que 

. perceb~, o ritual já havia·se iniciado. 
FotQ 16: Rezadores e participantes do ritual do Ki-ki assistem as imagens e escutam 

os· sons gravados E;!m sistema de vídeo do ritual do ano anterior. Muitos 
observam seu desempenhQ passado, horas antes de iniciar um novo ciclo rituat 
noturno. A presença da aparelhagem e da assistência externa não atrabalham 
a realização ~do ritual. Ao contrário, a pesquisa veio a descobrir que os olhos 
dos •brancos" são um ingrediente importante à realização desse ritual aos 
mortos, pois os Kiangang q;Jer~m a visibilidade e o reconhecimento de sua 
alteridade cultural, para o que o Ki-kitambém se presta; TI ~apecó, SC (1996). 

Poto 17: Há mais de uma dezena de religiõés diferentes dentro do TI Xapecó. Uma das 
mais tradicionais é a Igreja da Saúde, da qual Vicente participa e pela qual o 
Kí-ki e realizado. Enquanto católica, ela é mais maleável ao uso da bebida 

. alcóóJica pelos índios. Altar e oficiante dos cultos, TI Xapecó, SC (1996); 
Foto 18: Os · rezadores do Ki-ki já estão perfeitamente integrados ao mundo do 

simulacro trazido pela linguagem da mídia. Aqui, a mulher simula tomar um 
trago em um .·garrafão vazio, depois que esperei trazerem o vasilhame para 
aparecer na foto; Uma simulação qúe se explica pela importância da bebida no 
ritual, ao lado do. fato de os rezadores assumirem os estereótipos de 
indianidade, dentre os quais está o da beberagem. TI Xapecó, SC (1996); 

:Foto 1 ~: A jocosidade é um ·dos elementos mais marcan1es no ritual dos mortos (Ki-ki, 
Tl Xapecó, SC, 1996) e da própria "indole" dos Kaingang. 
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Legenda das ·Fotografias 

Foto 20: Ritual do Ki-ki, Primeiro Fogo. São duas fogueiras representando as duas 
metades rituais - e sociológicas - praservadas pelos Kaingang. No meio das 
duas fogueiras estão os «cabeças·, pessoas na penunbra de contra-luz das 

· fogueiras. Os ·cabeças" são os índios que tiveram parentes mortos naquefe 
ano e que devem patrocinar o ritual trazendo as dádivas necessário à sua 
realização. TI Xapecó, SC (1996) 

Foto 21: O Kaingang lrineu, junto ao fogo da sua metade (Kamé). Tt Xapecó, s.e 
(1996); 

Foto 22: Os índios da metade Kamé visitam o fogo dos Kairo, Tl Xapexó, Se (1996}. 
Rogério Rosa e ledson acenderam um holofote para melhor documentar esse 
encontro no vídéo; 

·Foto 23; Na etapa ritual de visita ao cemitério, Vicente está orgulhoso, vestindo sinais 
de indianidade (cocar e colares) .e de brasilidade' (camiseta corn bandeira do 
país). Ete pareça querer dizer que ser- Kaingang é ser índio e é ser brasileiro, 
visibitizando sua aHeridade étnica em caminho ao reconhecimento dos direitos 
sobre os territórios tradicionais usurpados. TI Xapecó, SC (1996). 

·Foto 24: O olhar "branco" (antropólogos e imprensa) es1á a trazer visibiJidade à 
alterydade autóctone dos Kaingang de Xapecó, no ritúal do Ki-ki (1996), o que 
não deve ser menosprezado como fator de reforço identitáno de fora para 
dentro. A foto mostra 4 ·aparelhos de registro visual sendo dirigidos à cena ritual 
em acontecimento, afora o que registrou e$ta foto. 

Foto 25: O cocho vazio, feito do·tronco de pinheiro abatido especialmente para o ritual, 
depois que a bebida ritual (garapa fermentada por dois meses) foi consumida 
coletivamente. Ritual do Ki-ki, TI Xapecó, SC (1996). 

Foto 26: O ritual termina com a virada do cocho. Vicente .está feliz: "Vou mos1rar que 
nós ainda somos índios e merecemos nossos direitos sobre o Toldo do lmbu". 

. TI Xapecó, Se {1996}. 

64 





65 

LefJenda das Fotografias 

Foto 27: Acesso à aldeia Kaingang do rio da Várzea, RS, de quem chega desde a 
cidade de Rodeio Boryito. A aldeia fica na margem oposta e o barqueiro controla 
à chegada dos visitantes {1996). 

Foto 28: Construção feita segundo técnica encontrada tradicionalmente entre Guarani 
· e Kaingang residentes em Terras lndJgenas. Ald~ia do rio da V~rzea (1996). 

· Foto 29: No descampado do centro da foto, -a aldeia Mbyá-Guarani do Cantagalo 
(Viamão}. São apenas 48 hectares em meio a um grande mato, de propriedade 
de particulares, que os índios não têm acesso apesar de considerem tudo 
como seu território tradicionaL TI Cantagalo, RS ( 1997). 

Foto 30: Para os Mbyá .. Guarani, nossas cercas são sintomas de uma enfermidade 
. apocalíptica, que arrasta brancos e índios. TI Cantagalo, RS (1997). 

Foto 31: Na pista asfáltica do aeorporto. construído ilegalmente sobre terra indígena e 
. · cànquistado novam~nte pelos Kaingang em 1995, eles comemoram o dia do 

· . · índio. TI lraí, RS (1997); · 
Foto 32: Montículo onde está enterrado o Cacique Nonoai, dentro do Parque Municipal 

da· ci~ade de lraí e fora do perímetro atualmente demarcado como Terra 
Indígena, RS (!997). 
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·Legenda das Fotografias 

Foto 33: Os Ka!ngang de lrai possuem forte consciência política e fazem valer sua 
indianidade com força. No dia .do índio, fizeram apresentação, no ginásio da 
cidade de lraí {a 5 km da aldeia), de alguma de suas práticas "tradicionais11

, 

principalmente de comida distribuída aos visitantes. Mulher socando milho 
assado na cinza, para fazer o pixé, acompanhada pelo belo sorriso da filha. 

' Foto 34: Os Kaingang de lraí estão mergulhados no nosso mundo de utopia e política, 
onde valorizamos a historicidade e o pensamento voltado ao social. No entanto, 
a coreografia política do grupo de danças que os autóctones mantêm em lraí, 
criada a fim de fazer apresentações também para brancos, faz a metáfora 
artística - com lanças pintadas em vermelho na ponta, dança compassada e 
gritos guturais .. da luta que travam com a sociedade branca há séculos. Há, 
também, a manifestação de elementos cosmológicos nessa coreografia, co·mo 
o dualismo tão marcado nessa sociedade de fala Jê. Dia do índio, ginásio da 
cidade de lraí (:1997). 

Foto 35: Esta foto traz uma ilustração que evidencia o quan~o a indianidade é uma 
consciência pantribal, ou de quanto diversas alteridades autóctones do sul do 
Brasil encontram na indianidade um canal comum de des-invisibilização. No dia 
do índio, os Kaingang de lraí apresentam a figura histórica de Sepé Tiaraju, em 
sua lendária frase, decorando a lateral do palco onde ocorriam os eventos 
programados por eles. Ou seja, demonstram que aceitam a figura de Sepé 

· .. Tiaraju~ pois travam uma luta comum àquela que ele travou, apesar de ter sido 
ele Guarani. Diversas são as lideraças Kaingang - como, por exemplo, Augusto 
da Silva de lráí- que preconizam devolver a região onde estão as ruínas dos 
Sete Povos ~ra o~ índios Guarani. Augusto é Kaingang mestiço Xokléng e 

., dissé-me que a1gumas lideranças Kaingang reuniram-se em São Miguel das 
Missões hos anos 1980, junto às ruínas, debatendo os problemas comuns 
aos· índios do sul do Brasil. Muitos informantes Kaingang e outros das missões 
referem grande ligação mútua entre as famílias autóctones de ambas as 
regiões.lraí, RS{1997). . 

Foto· 3s:· 'lideranças indígenas, representantes do poder público municipal e 
· antropólogos vindos da capital (Porto Alegre) ou. com experiência exterior 

{Argentina _e Peru). debatem a questão indígena para o público estudantil da 
cidade. Os cientistas também contribuem ao processo de emergência étnica 
dos autóctones. lraí, RS (1997). · 

Fóto 37: Íridios Kaingang vendem artesanato na rua da Praia, centro de Porto Alegre, 
onde há maior aceitação e sensibilidade para a causa da sobrevivência 
indígena, mais do· que junto ·aos brancos com os quais convivem 
cotidianamente na circunvizinhança das Te:rras Indígenas (1997). 
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Legenda das Fotografias 

Foto 38: Comunidade de ascendência luso-indígena do Paredão, municípios de Piratini 
e Encruzilhada, RS. RanchO familiar sobre várzea do rio Camaquã (1996). 

Foto 39: Conjunto de construções tradicionais usadas como residência, comunidade 
do Paredão, Piratini, RS (1996). 

Foto 40: Detalhe da estrutura do telhado de uma das habitações autóctones do 
Paredão, Piratinif RS (1996). 

Foto :41: A rês bovina de aspas longas é descendente do gado tradicionalmente 
chamado "franqueiro", do tipo introdúzido pelos jesuítas no Rio Grande do Sul 
do século XVU. Comunidade do Paredão, RS (1996). 

Foto 4-2: Tapera abandonada, Comunidade do Paredão, RS (1996). 
Foto 43: Casal Antônio e Beloni, nossos anfitriões no Paredão. A mesa foi posta para 

os hóspedes, pois eles têm o costume de comer sentados, em bancos 
encostados nas paredes e os pratos sustentados na palma da mão. 

Foto 44: Miguel Cha-morro identificou a comunidade do Paredão inicialmente em sua 
pesquisa de mestrado· no município de Piratini. Eu e Rodrigo Venzon lhe 
acompanhamos numa visita em 1996. Trata-se de outro "rincão" etnogrâfico 
onde existem autóctones invisíveis, a espera de pesquisas que lhes auxilie a 
sair dessa condição imposta pef9 velamento "nacional,. 
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CAPÍTULO 11 

ETNOGRAFIAS DA INTEGRAÇÃO DE AL TERlDADES AUTÓCTONES NO 

R10 GRANDE DO SUL 

O presente capítulo traz dados empírico-interpretativos advindos dos 

levantamentos etnográficos que fundam a tese, sistematizados principalmente em 

pertinência à argumentação conceitual desdobrada nos últimos capítulos. São 

apresentados elementos selecionados de quatro estudos de caso: quatro diferentes 

unidades etnográficas experimentadas no Rio Grande do Sul e suas conexões mais 

além. Em cada uma delas, identificou-se um situação peculiar de interações entre os 

atores sociais,• mas todas surgindo como alguma forma histórica e antropológica 

peculiar da assimetria social, típica dos sistemas de relações interétnicas envolvendo 

descendentes de povos originários (autóctones): mestiços e descendentes europeus 

no Rio Grande do, SuL Depois de uma rápida introdução explicativa, o capítulo abre 
• com o caso da invisibilidade étnica dos Guarani-misssioneiros no noroeste do estado. 

Em segundo, trata-se das etnogêneses" envolvidas no caso da Borboleta, na banda 

oriental do alto rio Jacui. Em terceiro, é avaliado o caso periéial envolvendo as famílias 

Kaingang de Ventarra e de Monte Caseros, efetuado junto ao contexto criado pela 

pressão política à retomada dessas áreas. Por fim, o item 2.4 apresenta a etnografia 

junto às famHas Mbyá na cidade São Mguel das Missões. localizada a quase 

quinhentos quilômetros de Porto Alegre. Cada um desses itens está divido um 

subitens, em conformidade com as peculiaridades de cada unidade etnográfica em 

avaliação. 

O substrato etnogrático deste capítulo será complementado com dados 

historiográficos e documentais do Capítulo 111, base empírica que servirá ao leitor medir 
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a propriedade do quadro conceitual adotado e pertinência das interpretações 

conclusivas deste estudo. Os dados empíricos apresentados são apenas parcela das I 
informações armazenadas na pesquisa de campo ou das processadas e 

encaminhadas como texto, anexos e ilustrações para instruirem processos na FUNAI, 

prefeituras e Procuradoria da República. 

O objetivo deste capítulo, como também o de toda a tese, não se esgota, 

entretanto, apenas em apresentar dados empíricos em pertinência à analítica teórica 

utilizada. É também objetivo apresentar alguns dados avulsos, relativos a muitos 

outros temas surgidos espontaneamente, servindo isso de base documental ao 

estímulo de futuras investigações desenvolvidas sobre temas correlatos aos aqui 

estudados. As fotos apresentadas também possuem esse ob~o de divulgar parte 

de um banco de imagens, em organização. 

De fato, esta tese foi elaborada também com o objetivo de estruturar todo um r· 
programa de investigações e formar bancos de dados relativos aos povos originários 

no Rio Grande do Sul. Também por isso, optou-se por apresentar a seção relativa aos J 

invisíveis Guarani-missioneiros recheada com excertos copiados diretamente do diário 

de campo. As investições científicas e os documentos etnográficos servem muito bem 

ao prop~de auxiliar à des-invisibilização dos autóctones, principalmente quando 
1 

isso ocorre exigindo o esforço intelectual de habilitar o acesso público aos resultados 

dos levantamentos científicos. 

As unidades etnográficas selecionadas não possuem uma abrangência 

espacial contínua nem fronteiras rigidamente definidas. Peio contrário, elas existem 

muito mais como redes de parentesco e alianças de correlação complementarmente 

interlocal e intralocaJ, com grande mobilidade migratória dos atores sociaisl 

Reconhece-se, entretanto, que a ênfase nas relações inter1ocais resulta também da 

estratégia utilizada para fazer a pesquisa, já que compromissos profissionais em Portp 

Alegre exigiam que estivesse sempre indo ou voltando, em constantes deslocamentos. 

Isso impediu a realização de um mais atento mergulho em alguma das localidades 

autóctones identificadas. Em outros casos, não fui recebido de maneira muito 

simpática e o discernimento indicava retraimento da investigação. A antropologia que 

se danasse, eu queria salvar a própria pelel No entanto, essas mesmas situações 

foram transbordantes de significação em torno àquele que é\ hoje\ o tema central 

deste trabalho. 
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A seqüência de apresentação está em conformidade com a antiguidade 

histórica de origem de cada uma das unidades etnografadas. já que todas são 

situações sociais derivadas da sucessão histórica dos padrões de interdependência 

que as encapsularam pelos princípios civilizadores do eurocentrismo nativizado. São 

tidas como modalidades etnográficas de manifestação de autoctonia, de ináianiáade, 

àe nativismo ou de regionalismo, ao mesmo tempo como resultantes da forma como 

ocorreu essa sucessão em localidades etnográficas específicas e da situação atual áe 

interdependência entre as intencionalidades "étnicas" dos atores envolvidos nelas. 

A etnografia realizada na região da Missões orientais (noroeste do estado) abre"" 

o capítulo, tratando dos caminhos tortuosos seguidos pela pesquisa. ao fim de 

encontrar o invisível Guarani-missioneiro, rastreando-o tanto em seus refúgios 

diminutos nas bordas dos latifúndios, no fundo dos c~mpos ou no corredor (faixa de 

domínio) das estradas,·quanto em sua vida em pequenas cidades ou na periferia das 

grandes, mantendo relações de parentesco e aliança que interligam todas estas 

variações de assentamento. Apresentam-se elementos sobre sua invisibilidade, sua 

'\resistência passiva., e posição consciente frente ao contato interétnico. / 

A Fazenda da Borboleta foi criada no início do século XIX, por isso ela aparece 

em segundo lugar na exposição. A etnografia da Borboleta apresenta a mesma 

questão da invisibilidade, mas agora confrontada com os reflexos da organização do 

movimento que exige a reintegração de posse dos territórios reivindicados como 

tradicionais. O movimento iniciou- reiniciou, dizem eles- levado por um grupo restrito 

de pessoas, que ano a ano tem-se visto se multiplicar. Mas essa multiplicação é feita 

de maneira sofrida, no face-a-face das relações ordinárias, onde muitos dos ----- -- - - - ~- --
desce_!JQE.Mlt~s estão c~pturados pelo esquema mental do alóctone e se posicionam --- ---· - .. . . . . ----- . --·------- . ·-

....... 

contrários ao movimento dos parentes "indígenas", de uma autoctonia que_~~-ª----..______ ---- - - -- - . . - -·- - . 

querem negar . 

.------O conflito aberto no seio das famílias é o quadro mais dramático daquilo qu~ 
está acontecendo em toda a região dos municípios envovidos com o movimento da 

Borboleta. Vetamento, invisibilidade, indianidade e etnicidades aparecem alternados 

numa pulsação dialógica frenética, depois de desencadeado o movimento. Os 

descendentes assumidos da Borboleta usam a imagem de "terem mexido numa 

vesperia" para caracterizar a situação social criada: é necessário ser picado pelas 

vespas para se obter o mel. Vespeira é metáfora para o quadro de esbulho que 
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sofreram, as vespas são os não-índios latifundiários e o mel é a terra que reivindicam. 

O movimento está atiçando as vespas, propositalmente1 

Como expresso na introdução\ o caso da Borboleta é um processo 

administrativo e a intervenção pericial ainda está em curso. Muitos dados estão sendo 

processados independentes, destinados à sua incorporação ao laudo a ser finaíizaáo 

depois de entregue esta tese. A demanda de sintetizar uma primeira interpretação da 

situação interétnica existente naquela região, para apresentar aqui, foi possivei peia 

seleção de informações consideradas em pertinência ao corpo conceitual trabalhado. 

Procurou-se fazer apenas um relatório abrangente da situação interétnica observada, 

tida enquanto tipificando um exemplo de etnogênese em curso, deixando outros temas 

igualmente importantes para serem detalhados junto ao texto de peritagem 

O terceiro campo etnográfico de comparação é o trabalhado junto aos 

Kaingang do Alto rio Uruguaif valendo-se dos dados coletado principalmente quando 

dos levantamentos de peritagem administrativa relacionados às Tls de Ventarra 

(Município de Erebango) e Monte Caseros (Municípios de Mufiterno e de lbiraiaras). 

Expedições em diversas Terras Kaingang permitiram encontrar amplas redes de 

alianças entre as diversas aldeias e os acampamentos em estradas, estações 

rodoviárias e periferias urbanas. Completamente equivo.cado supor que as relações 

sociais Kaingang fiquem constrangidas às ilhas diminutas (Tis} que o humanismo 

positivista oficial reguardou para eles. Ao mesmo tempo, as Terras Indígenas oficiais 

estão completamente fraturadas pelos poderes locais que achatam moralmente e 

exploram os próprios índios, em canais de dominação que integram e submetem suas 

lideranças. 

Os Kaingang estão em um avançado grau de integração indigenista, forarll -----melhor moldados ao protótipo de "índio" tanto pelos agentes e processos 

indigenizadores oficiais. quanto pelos seus complementares não-governamentais. Eles 

têm um largo histórico de negociações com o Estado-nação e com o ~oyj_rnento 
...... _ .... --~ -- .... ___ -
indígena nacional e latino-americano. Apoiados geralmente por organizações cristãs, 
'--- - - ----- -------- ---=----=---..:._ __ 
algumas de suas lideranças prejudicam a própria economia familiar envolvidos em 

freqüentes viagens para participar de reuniões e articulações em todo o Brasil. 

Possuem entidade de representação (Articulação .dos Povos e Organizações 

Indígenas do Sul do Brasil - APOlS) e se apreseotam como porta-vozes de todas as 

etnias indígenas existentes no sul do Brasil. Seu discurso de etnicidade integra todos 

os índios como seus "parentes", em oposição ao inimigo comum. os "brancos". 
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Eles não só discursam, mas também agem nesse sentido. Sua etnicidade 

articula-se através de diversas estratégias "políticas" acionadas seguindo um 

planejamento coletivamente organizado. Seus representantes fazem reuniões 

periódicas, trabalhando com relógio, pauta e agenda. Articulam apoios mútuos entre as 

diferentes Tfs, estabelecendo relações de aliança (intercasamentos, visitações, troca 

de dádivas) que superam o forte faccionailsmo político das parentelas articuladas em 

torno de homens e mulheres de prestígio. Uma facção de parentesco Kaingang pode 

até predominar numa unidade de residência, mas ela geralmente não é única nem se 

esgota ali. O dualismo cosmológico característico dos Jê manifesta-se em sua 

dimensão política, ~ndeCàêia-uma.dãs-fãêçÕ~;~;erce se~ papel no jogo de conflitos e 

complementações que dão origem ao que se pode qualificar como "confederação" 

das Tis Kaingang. Recentemente, isso tem sido reforçado pela realização de jogos de 

futebol nos fins-de-semana, quando d9es e torcedores Kaingang vão visitar os 

patrícios e parentes de outras Terras Indígenas próximas. 

O quarto e último campo etnográfico avaliado neste capítulo é o dos Mbyá-"'

Guarani, centrado no caso das famílias acampadas na periferia de São Miguel das 

Missões. Os dados trazidos dimensionam a situação social criada por seus sucessivos 

acampamentos realizados nos últimos dez anos nesta cidade. Essa situação é 

avaliada também desde a reação demonstrada pelos moradores locais não-índios, do 

que é possível reconhecer o perfil assumido pelos canais de fluxo interétnico 

estabelecidos. 

Os Mbyá são um exemplo singular de autoctonia, ~-~p~.aa_p_elqjl~e 

demonstrada em sobreviver de forma tradicional nas condições mais adversas, mas 
---------- --·----

principalmente porque eles provocam as pré-compreensões dos não-Mbyá, 

produzindo reações significativas nas interações de contato. O dado óbvio é que eles 

são os índios mais plenamente reconhecidos como tais. a começar porque têm ficado 
. ' 

acampados em focais de grande visibilidade: na beira das estradas, junto a 

monumentos históricos de grande visitação, no centro de Porto Alegre etc. Sua 

estratégia da migração serve para diluir os conflitos frente aos interesses privatistas da 

terra, garantindo resguardar a imagem positiva da indianidade frente à opinião pública. 

Ao mesmo tempo, há a complacência gerai frente a sua situação de "miséria", sendo 

comum a opinião de que eles estão deslocados do seu espaço tradicional, imaginado 

como legítimo em alguma floresta distante em direção ao ~~coração" do Continente, de 

onde eles supostamente teriam vindo em desaviso. 
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Constitui-se, assim, uma visibilidade insólita, porque pensada por muitos dentro ) 

daquelas pré-compreensões em torno do índio como uma entidade legítima apenas : 

adiante das mais avançadas fronteiras da civilização. Afora este fato, eles tendem a 

corresponder aos demais estereótipos esperados. Entretanto, há situações cada vez 

mais freqüentes de ruptura com a hiper-realidade esperada (veja-se Ramos, 1995), 

principalmente quando os índios bebem, mendigam ou se prostituem. lsso está 

acontecendo nos centros urbanos, veiculado peia mídia que reforça, geralmente, o 

apelo humanitarista em tomo da necessidade de socorro ao bom e ingênuo selvagem 

perdido no emaranhado civilizado. É como se eles fossem indios, mas não tivessem 

origem aqui, como se não fossem daqui e nem pudessem permanecer porque ainda 

incapazes para taL / 

A versão preliminar do texto que perfaz a seção 2.4 foi produzido originalmente 

para fornecer subsídios e sugerir a tomada de providências urgentes, em todos os 

níveis do Poder Público, para criar um quadro de maior estabilidade aos 

assentamentos Mbyá na região de São Miguel, criticando a exploração gratuita da sua 

imagem pelos interesses ligados ao turismo. O texto não foi encaminhado afinal, mas o \ 
\ 

formato pericial foi um pouco mantido, apresentando um diagnóstico do problema e \ 

propondo caminhos que viabilizem resultados mais imediatos, superando aquele que 

tem sido um dos principais fatores responsáveis pela atual situação de radical 

assimetria interétnica vivida pelos Mbyá dentro e fora de São Miguel; qual seja: a falta 

de vontade política dos agentes, em quase todos os níveis de representação do nosso 

Estado-nação, ao atendimento das questões ligadas aos povos originários. 
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2.1- O invisível autóctone missioneiro 

O primeiro campo etnográfico 1 estudado foi o da região das Missões no 

noroeste do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi inicialmente dirigida no sentido de 

equacionar empiricamente a validade do modelo da mestiçagem como a base da 

população focaL A realidade interétnica mostrou-se muito complexa na região, mas foi 

possível encontrar pequenos enclaves sociais e outros índices etnográficos, que 

indicam a continuidade de afteridade cuttural entre os descendentes Guarani ~as 
antigas missões jesuíticas. Portanto, é válido dizê-los agentes da postura • de 

invisibilidade étnica, efeito coletivo das reações individuais espontâneas dos atores 
6 

sociais envolvidos. Como indicam os dados, há graus diversos de invisibilidade, na 

medida em que ela também é ~tido da distância social-espacial, em paralelo ao 
...._ __ / 

atavismo e ao orgulho ·de muitos informantes sobre o passado missioneiro, algo 

misturado com um sentimento de brasiHdade. Há uma memória difundida sobre o 

<(Povo Guarani" e sobre a monumentalidade de sua obra coletiva, ainda que muitos 

desconheçam qualquer vínculo familiar com esse passado. 

Reconhecendo a dificuldade de tratar a invisibilidade étnica• como um tema I 
socialmente objetivo, ~e por apresentar esta seção sobre os Guarani

missioneiros recheada de informações e depoimentos primários extraídos do diário de 
"' campo e das transcrições das entrevistas. A apresentação dos dados brutos serve ao · 

fim de dar coerência com o engajamento metodológico em torno de algumas 

propostas do interacionismo simbólico 
8 

à antropologia. O contato com os dados 
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onde foram obtidos (construídos}, bem como medir a propriedade das inter~retações 

melhor a es1e propósito, em função da singularidade e dessemefhança da sua l 
1 A noção de campo é dimensionada desde a definição retomada por Pacheco de Oliveira 
(1988) da obra de Gluckman. Veja-se 6.3 desta tese. 
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invisibilidade culturaL em comparação às características etnográficas melhor 

delimitáveis nas demais unidades trabalhadas em seguida (de 2.2 a 2.4). 

Como se viu no primeiro capítulo, apresent,pr dados etnográficos primários pela 

hermenêutica ou pelo interacionismo simbólico não é sinônimo de listar dados 

empíricos "objetivos", puramente fragmetados, caóticos e dispersos. A intenção é 

habilitar o leitor a retrilhar o caminho feito para chegar aos resultados obtidos. 

Entretanto - estando entre os propósitos desta tese abrir espaço para a apresentação 

de elementos documentais" que sirvam ao estimulo de novas pesquisas, e, sua 

apropriaçã~pelos próprios interlocutores descritos-, alguns assunto específicos 

são superficialmente descritos. trazidos com a intenção apenas especulativa a futuras 

pesquisas. De qualquer forma, a maior parte dos assuntos foi trazida ou por sua 

grande recC?Jrêoci.ª-.9~_9.9~ua importância para melhor dimensionar a questão teórica I 
~·- -. - . . - . . -
da invisibilidade como reação passiva ao etnocídio cultural promovido pelo Estado- · 

-----.,.. -..... - ------- ....... ~ .. --- --· ... ~"'-
nação Brasil. 

--------- ... ---- _..r ... 

2.1.1 - Iniciando a etnografar invisíveis 

É necessário partir de alguns esclarecimentos preliminares. A etnografia dos 

invisíveis missioneiros foi a mais difícil de ser efetuada. Não sabia como começar, \ 

onde procurar e nem o que iria encontrar. Apenas tinha como sugestão os 

comentários de Egon Schaden em Aspectos fundamentais da cultura Guarani: 

"Disseminados em pequenos núcleos numa extensa área, os Guarani 
hoje existentes em território nacional se caracterizam pela multiplicidade 
de situações de contato interétnico, oferecendo ao antropólogo a 
possibilidade de estudar os fenômenos aculturativos em ampla escala de 
variação. Este fato foi quase determinante com relação ao rumo a ser 
dado à pesquisa. Esta haveria de comportar, é claro, o levantamento ' 
gera! da cultura da tribo, mas focalizaria de preferência aspectos similares 
e diferentes de aculturação nos vários núcleos em função da variabilidade 
das condições. A par disso, cumpriria atender a outras conseqüências dos 
contatos interétnicos, em especial aos problemas de miscigenação e às 
atitudes ambivafentes dos índios em face da população e da cultura 
'nacionais\ de um lado, e ao entrosamento ecológico e econômico com 
populações vizinhas e às respectivas formas de cooperação e 
competição, de outro .. (Schaden, 1974:5-6). 

Mesmo um etnólogo gabaritado como Egon Schaden não referiu a ) 

possibilidade da existência de população descendente missioneira no atual Rio Grande 

do Sul. Aponta, entretanto, para o Paraguai e norte da Argentina (Misiones) como 
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regiões onde há população Guarani mais numerosa, colocando que para o caso do 

primeiro país a cultura e o substrato biológico desses indígenas estão profundamente 

representados na atuai população mestiça\ '' ... tendo aí dado origem a uma cultura 

híbrida ibero-indígena sui generis, merecedora de cuidadosa análise antropológica 

sobretudo por causa de sua multiplicidade de aspectos 1 variando entre formas quase

tribais e rurais, de um lado, e culturas urbanas de acentuado caráter civilizatório, do 

outro" (Schaden, 197 4:11 ). Mais recentemente, Bartomeu Meliá publica coletânea de 1 

artigos direcionando também nesta direção, tematizando o Paraguai como '\Una 

nación dos culturas" (1988~ uma delas sendo a Guaran1). 

Abriu-se a pesquisa partindo da hipótese que seria possível encontrar algo r 

dessa "cultura híbrida" no noroeste do Rio Grande do Sul. Gradativamente, no entanto.! 

o enfoque etnográfico foi redimensionado, ao ponto de enfocar essa interpretação ' 

sobre a existência de uma cultura de contato enquanto uma resultante do enfoque que 

produz o velamento da autoctonia no sul do Brasil, assunto desdobrado no item 4.6. 

Para trabalhar com a invisibilidade dos autóctones missioneiros, é necessário\ 

desdobrar o modelo simplificado que pretende apenas avaliar uma cultura híbrida 

ibero-americana, pois isso tende a velar' a assimetria interétnica tão implícita goanto 
I 

reincidente. 

O conhecimento prévio da região, enquanto arqueólogo no lPHAN, permitiu \ 
I 

observar que tanto mais em direção a São Luiz Gonzaga, tanto mais marcados e ·. 

freqüentes apareciam os traços corporais indígenas na população. Essa recorrência 

mostrou-se contínua em direção à fronteira com o norte da Argentina, convergindo 

com o dado trazido por Schaden para Misiones. Assim, iniciou-se pelo estabelecida 

dos primeiros contatos para depois detalhar levantamento etnográfico em São Nicolau, 

graças ao apoio inicial de alguns agentes da prefeitura locaL Foi surpreendente a 

aceitação que a pesquisa recebeu entre alguns agentes do Poder Público local, em 

parte devido ao fato do município estar sendo contemptado pela atenção de um 

pesquisador vindo de Porto Alegre para estudar aspectos de sua cultura e sociedade. 

A interlocução com professores e alunos da rede escolar municipal indicou que era 

difundido o sentimento de que sua cidade natal ficava no "fim do mundo", isso 

principalmente entre os mais jovens. Por isso a figura de um cientista vindo da capital 

interessado em trabalhar em São Nicolau foi entendida como uma oportunidade de 

valorização e divulgação da cidade para o restante do mundo. Por outro lado, esse 

sentimento não é exclusivo, pois há um forte atavismo e orgulho das "coisas da terra", 
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ritualizadas periódica e co~ente no centro de tradições cujo prédio está dent;~ 
do parque ao fundo das ruínas da igreja dos antigos jesuítas. 

A cidade de São Nicofau está, como São Miguel, construída exatamente sobre )

o plano urbano do assentamento jesuítico, respeitando a mesma orientação das ruas 

e quadras. Todas as casas mais antigas da cidade possuem fundações feitas com 

pedras retiradas às ruínas do antigo povoado jesuítico-guarani. Há algumas casas 

feitas exclusivamente com pedras missioneiras, como exemplificao majestoso Solar 

dos Silva, igualmente em ruínas. O atual centro comercial, administrativo e financeiro 

está deslocado apeias a poucas quadras em direção oeste de onde era o centro 

religioso-administrativo da antiga missão. A área correspondente ao centro do antigo 

povoado foi resguardada com praça e parque à visitação pública, estando protegidos 

federalmente como sítio arqueológico. 

Tafvez a sensação de "fim-de-mundo" que o nicolense cultiva de sua terra seja 

salientada pela constante presença de visitantes vindos do Brasil e exterior para 

conhecer os remanescentes arquitetônicos, falando línguas estranhas além do 

espanhol muito freqüente dos que chegam pelo rio Uruguai. Realmente, o município 

faz fronteira com a Província de Misiones, na Argentina e está a 670 quilômetros de 

Porto Alegre. A sua localização é, portanto, um fim de mundo, do mundo Brasil, algo 

que pretendem ultrapassar pela c@fução de uma ponte sobre o rio Uruguai, 

convertendo o município em rota de integração do MercosuL 

De maneira imediata, foi possível identificar que muitas pessoas da \ 

comunidade têm biotipo com evidente mestiçagem indígena, havendo algumas onde a \ 

ascendência autóctone é ainda mais marcada. Não foi fixada a cidade como local 
' prioritário de pesquisa, pois seguia a hipótese sobre a existência provável de endaves 

familiares em pontos mais afastados da área rural do município, supostamente menos 

atingidos pelas transformações trazidas pelos critérios mais recentes de urbanização. 

Uma primeira expedição de reconhecimento foi realizada em direção à fronteira com o 

município vizinho de Pirapó. Depois, fomos ao local correspondente ao lado brasileiro 

do antigo porto missioneiro de San lsidro na fronteira com a Argentina. A então 

secretária de educação Eloa Cunha (PDT) serviu como guia, levando a locais que ela 

sabia existirem pessoas que ela achava provavelmente descendentes de indígenas. 

Estivemos, de passagem, em três diferentes localidades do interior, todas elas \ 

habitadas por gente com forte mestiçagem desde grupos originários, provavelmente 

descendentes dos Guarani missionarizados no séculos XVll e XVIII. 
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Quase fui tomado pela euforia em cada um dos locais visitados, afgo 

amortecido pelo tipo de reação encontrado entre os que foram interceptados. Em dois 

lugares diferentes, havia famífias residindo sobre sítios arqueolóQicos do período das 

missões jesuíticas2
. Em todos eles houve resistência quanto ao falar abertamente 

sobre uma provável ascendência indígena. A experiência inicial de contatos em São 

Miguel indicou necessidade de estrategia para tratar do assunto. Foi impossível, 

entretanto, conter perguntas sobre índios, jesuítas, missões e os Guarani. O caso mais 

surpreendente foi a reação de uma mulher que teria em torno de cinqüenta anos de 

idade, que estava conversando com um homem junto a um bar (bolicho) na bifurcação 

da estrada que passávamos. Paramos o carro e tentamos um diálogo. Ela era uma 

índia, em todos os seus traços corporais, ainda que vestida ao estilo das mulheres 

camponesas da região. Ao serem perguntados se sabiam algo sobre a existência de 

afguma família de descendentes dos Guarani dos tempos das Missões ou de índios, a 

mulher deu uma resposta seca dizendo não e desviou seu olhar para o vazio do céu, 

emudendo depois. O homem, sem características indígenas evidentes, mostrou-se 

mais cordeal, sorriu e disse que nada sabia. 

O campo etnográfico mostrava-se promissor ao estudo dos invisíveis em São 

Nicolau, mas as condições, conjunturais impossibitavam uma inserção mais duradoura. 

Em . primeiro, porque o salário surgia como única alternativa de sustentação da 

pesquisa. Segundo, porque as disciplinas lecionadas ou os seminários de doutorado 

seguidos em Porto Alegre exigiam viagens semanais de ida e vofta. Por issot São 

Miguel mostrava-se mais conveniente em termos de suporte à pesquisa, seja porque o 

2 Num dos locais, há as fundações de uma antiga construção arruinada ao lado de um poço 
ca\çado lateralmente com pedras talhadas em fomato de seção de arco, para comporem a 
c\rcularidade da abertura de captação de água (foto 49}. Esse é um trabalho tipicamente 
missioneiro e existe um similar entre os remanescentes de São João Batista, !ocaHzadd a 150 
quilômetros dali. Ambos estão desativados. Ali habitava um casal com filhos pequenos. A 
mulher tinha cabelos compridos, negros e escorridos. Carregava uma criança encaixada 
lateralmente sobre seu quadril, como ainda hoje fazem as mães Mbyá. Sua fisionomia lembrou 
aquilo que vi em fotos relativas aos Guarani, publicadas por Schaden. O homem inicialmente 
desconversou as perguntas sobre indios, mas reverteu sua reação sob o argumento de que) 
buscávamos pesquisar áreas onde teriam eJCistido índios, para tramitar seu reconhecimento 
como território para os descendentes. Chegou a conduzir a equipe ao interior de um mato um 
tanto afastado de sua casa, monstrando uma erosão natural no solo (vossoroca} como se 
fossem vestígios da ocupação aborígene, admitindo serer:n seus ancestrais. No segundo caso,· 
chegamos até o primeiro patama~Jo o acima à várzea inundável da margem esqueráa do rio 
Uruguai. AH havia um conjunto d o truções em madeira e telhas cerâmicas, onde habitavam 
diversas famílias reunidas em torn ao pai, seus filhos e respectivos conjuges e netos. Um dos 
homens trouxe um objeto recolhido da roça e mostrou. Era um fragmento de base de um 
candelabro (foto 47}, feito em cerâmica, tipicamente missioneiro, como aparece em todos os 
sítios arqueológicos habitados por população Guarani cristianizada por jesuítas. 
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custo ficava barateado pela possibilidade de alojamento grátis e diminuição nos gastos 

com refeição, seja porque economizava 300 quilômetros de viagem âfora os 1.000 que 

fazia a cada semana. Além disso, podia contar com a infra-estrutura de telefonia, 

escritório e equipamentos do IPHAN3
, na medida em que retribuía prestando algumas 

àssessorias em arqueologia de preservação. 

2.1.2 - Pesquisando descendentes Guarani em São Miguel 

Enquanto organizava o aprofundamento etnográfico em São Nicolau, apenas 

para descarga de consciência, iniciei sondagem verbal junto aos trabalhadores da 

equipe do IPHAN em São Miguel, colegas e auxiliares nas intervenções que 

assessorava enquanto arqueólogo. Criaram-se muitas oportunidades de ficar jornadas 

inteiras junto delest em trabalhos para verificar o estado das fundações, diagnosticar a 

importância e densidade de vestígios arqueológicos, reverter danos causados pela 

desestabilização do subsolo ou restaurações diversas. 

\ 

Geralmente, isso acontecia junto das estruturas arquitetônicas principais do 

Parque de São Miguel, mas também faziamos atendimentos aos demais sítios e 

parques da região das Missões orientais (São João Batista, São Lourenço Mártir e São 

NicoJau). No começo, a relação com eles era bem técnica, ainda mais porque cuidava I 

para não macular minha investidura como responsável por realizar uma tarefa pericial 

para que havia sido designado. Por sua parte, eles eram extremamente reservados e 

assim faziam em reação à postura dos supervisores técnicos que os coordenavam, 

funcionários vindos do meio urbano e embuídos de sua superioridade intelectual d~l 

diplomados, frente a trabalhadores de origem rural. A interação profissional estava 

fundada na assimetria dos papéis sociais e disso também eu participei, produzindo 
. L 

retraimento dos informantes. 

3 Não poderia deixar de referir a interlocução cantante, que mantive, com os profissionais 
atuantes nlo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em São Miguel (Sub
regional), principalmente com Luiz Claudio da Srtva (Diretor do Museu das Missões) e Vladimir 
Ferando Stello (arquiteto). A situação miserável dos Mbyá afetou eles tanto quanto se faz entre 
aqueles que defendem a causa desses Guarani. Grande parte das estratégias de apoio 
acionadas junto às instituições oficiais (prefeitura, JPHAN, Procuradoria da República) 
dependeu do empenho pessoal deles em favor aos Mbyá, sensibilizados pela contradição entre } 
o amplo reconhecimento público destinado aos remanescentes materiais missioneiro 1 
(arqueológicos, arquitetônicos, artísticos e paisagísticos) do Parque de São Miguet e o ; 
descaso e a falta de reconhecimento demonstrados freqüentemente pelos agentes do Poder ! 
Público, lnviabi\izando iniciativas as mais corriqueiras em prol das famílias Mbyá acampadas 
em São Miguel. Ambos também formularam e concretizaram a proposta de destinar parte do 
espaço da antiga quinta jesuítica, hoje dentro da área protegida pela União, para que os Mbyá 
utilizassem como área de cultivo de seus produtos de subsistência. 
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Por outro lado, o convívio no trabalho cotidiano produziu uma inevitávei 

aproximação. Na época em que o projeto desta tese assumiu a versão tematizando os 

invisíveis (1995), estava começando a identificar diversos traços indígenas no biotipo \ 

de alguns de meus colegas e em muitas pessoas naquela região4
• O passo seguinte ) 

foi perguntar sobre possíveis ancestrais indígenas na famííia, mas nenhum soube ou 1 

quis responder afirmativamente. O primeiro equivoco foi inquiri-ias coletivamente. \ 

Percebi, depois, aiguns não haviam admitido por vergonha dos colegas. Outros não I 
sabiam realmente porque nunca haviam se preocupado com o assunto, mas\ 

descobriram depois, consultando os parentes mais velhos. Adotei o costume de 

aceitar o convite para tomar chimarrão, nos fins de tarde, nas casas de alguns deles. 

O chimarrão do fim de tarde, após o expediente de trabafho, é um momento de lazer, \ 

reunião familiar e também para receber visitas. Mostrou-se uma eficaz estratégia de 

inserção, porque do chimarrão era convidado para permanecer para jantar, 

prolongando as conversas até boa parte da noite. 

Os assuntos conversados variavam ao sabor dos acontecimentos e à vontade 

dos informantes. Procurava conduzir minimamente o diálogo (mas conduzia bastante, 

admito}, tanto porque queria praticar o mergulho etnográfico seguindo os critérios da 

observação participante. quanto porque havia percebido o constrangimento deles em 

falar sobre os temas em torno à identificação autóctone. Na medida em que fui 

esclarecendo os propósitos de pesquisa, alguns foram se motivando pelo tema, 

rompendo o silêncio depois de muitas rodadas de chimarrão e alguns jantares. 

Naquele momento, a intenção etnográfica não era procurar os invisíveis em ( 

São Miguel, apesar de minhas expedições ficarem sediadas naquela cidade. Ali existe 
1 

um escritório regional do lPHAN, com infra-estrutura de alojamento, de cozinha e de l' 
higiene, da qual usufruía enquanto funcionário federal. A idéia que me ocorria era \ 

aquela transmitida pelos técnicos mais antigos no IPHAN. a de que os remanescentes 

físicos de São Miguel ficavam num "fundo de campo", dentro de uma fazenda, como ' 

se um local desabitado, até que o Governo do Estado e a da Federação começaram a 

proteger o monumento a partir da década de 1930. Eu seguia essa suposição de 

meus cotegas, que a ocupação de São Miguel era muito recente e apenas colonizada 

por pessoas vindas "de fora". Por isso, parecia mais correto procurar resquícios sociais 

dos antigos Guarani-missioneiros nos locais dos outros antigos povoados jesuíticos, 

4 Olhos rasgados e castanho-escuro, face tedonda e maça-do-rosto mais proeminente, cabelos 
espetados quando curtos e lisos e pretos quando comprido, pouca barba, peie escura etc. 
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em que há dados históricos a demonstrar que não houve completo ab~ndono. Esse 

era o caso de São Luiz Gonzaga e São Nicolau. ambas mais para o lado da fronteira 

com a Argentina. Os levantamentos históricos indicavam isso, pefo que foi fido seja em 

documentos imperiais guardados no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (Porto 

Alegre), seja em relatos de alguns viajantes estrangeiros que estiveram na região ao 

longo do século XlX {veja-se 3.9). 

No entanto, a decisão de etnografar invisíveis em São Miguei dependeu mais 

da descoberta tardia sobre o equívoco da versão que diz ter sido a região do antigo 

povoado jesuítico completamente desabitada antes da atuação patrimonial dos 

governos do Estado e da Federação no local. Nas cidades da região e em São Miguel, 

o senso comum tem a compreensão condicionada pela versão do abandono completo, 

pedras esquecidas na solidão ao estilo do que canta o grupo Terra Viva na música 

~são Miguel": 

Em cada pedra uma vida 
De quem lutando tombou 
Que cherobá abençoou 
Em nome do Paí-Guaçu 
No teu viver solitário 
Relembras o santuário 
Abrigo de Tiaraju 
São Miguel 
Ouço na voz do vento 
Teu grito de fé 
Berço de pedra 
Que o tempo 
Deixou de pé 

Essa versão tem sua fundamentação na historiografia. Quando o viajante 

naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire passou pelos povoados jesuíticos, 

decadentes da banda oriental do rio Uruguai em 1821, relatou que São Miguel era a 

aldeia mais conservada de todas que ele já havia visitado (Saint-HiJaire, 1987). No 

entanto, deixou descrito um quadro de decadência geral, onde a influência civilizada 

não tinha acabado com muitos de seus costumes originários: 

"Apesar de viverem já há muitos anos no meio de homens civilizados, 
os indios mantêm ainda vários hábitos da vida selvagem. Mesmo os que 
possuem vestuário 1êm prazer em andar sem camisa, apenas com um calção. 
Gostam de ficar acocorados ao redor do fogo. Preferem, às nossas casas, suas 
cabanas baixas, esteitas, mal ventiladas, construídas no mato" (ln: Lessa, 
1984:260). 
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Através da operação historiográfica brasileira, a decadência missioneira e o 

dela das guerras da Cisplatina levaram a aceitar a idéia sobre a extinção definitiva dos 

Guarani, independente do fato deles apenas estarem fugindo para os matos, 

sobrevivendo em suas baixas e mal ventiladas cabanas. São Miguel virou mato 

novamente e foi possível aos Guarani permanecerem. Há muitas referências 

etnográficas que indicam São Miguel continuar sendo um pequeno povoado ocupado 

por mestiçados com Guarani até, ao menos, 1951. Barbosa Lessa entrevistou, nessa 

época, a mestiça Sebastiana Gonçalves de Oliveira, então com 97 anos, moradora de 

São Miguel que lhe relatou a lenda liA mboí-guaçu de São Miguel" (In: Lessa, 1958:35-

48) começando da seguinte forma: 

"Quando eu era pequena, minha mãe sempre contava histórias lindas 
do tempo em que São Miguel era cidade grande, com muita gente vivendo por 
aqui. Me falava das procissões, das danças, dos trabalhos de puxirão, da 
colheita de erva com festas muito bonitas. Causas que ela nunca viu, mas que 
ouviu dizer pela mãe dela, que era do tempo dos padres'~ {ib:39). 

Fazendo as contas. essa informante nasceu em 1854, o que torna aceitável a 

informação de que sua avó teria vivido na segunda metade do século anterior. De 

qualquer forma, esse dado publicado revela uma continuidade de ocupação desde o 

tempo dos jesuítas. O avançar da pesquisa etnográfica veio a encontrar mais indícios f 

sobre a continuidade dessa ocupação "indígena" em São Miguel, cada vez mais 

invisbilizada pelo própria intervenção patrimonial do Estado-nação sobre os 

remanescentes físicos. 

isso tudo condicionou à decisão de abandonar provisoriamente a pesquisa em , 

São Nicolau e centrar fogo em São MigueL Outro fator foi também a maior importância 

reconhecida regionalmente para São Miguel, descrita equivocadamente como a 

"capital" dos Sete Povos nos guias turísticos, opinião que resulta da imponência das 

ruínas de sua antiga igreja. Retornei à estratégia de "matear" com meus amigos 

miguelinos. Finalmente, um deles tornou-se um informante de primeira linha, de causar 

inveja a qualquer etnógrafo. Trata-se do mestre-de-obras Emílio Correia dos Santos, 

junto ao apoio fornecido por toda sua família (sua mulher Cleni e suas quatro filhas). 

Uma vez sensibilizado para o tema da investigação, Emílio se pôs a campo de 

maneira independente, perguntando sobre as "histórias dos antigos índios das 

missões" para familiares, colegas e conhecidos. Identificou pessoas idosas e 

selecionou alguns informantes residentes em toda a região circunvizinha. Fez contatos 

com elas, obteve informações e as preparou para a entrevista que eu vim a executar 
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depois~ A atuação do seu Emílio foi fundamentaL considerando minha impossibilidade 

em permanecer por temp~s mais prolongados em campo. Criamos o ritmo de fazer as 

"expedições" de pesquisa principalmente nos fins-de-semana\ quando seu EmHio 

estava liberado do serviço. Ele chegou a abdicar de estar com a família para 

acompanhar as expedições! quando eu chegava de surpresa. Fez muitos dos roteiros 

que seguimos e, ao final, obtivemos, juntos, sucesso na descoberta desses originários } 

e invisíveis missioneiros. 

A configuração socialmente volátil e fugidia dos autóctones missioneiros 

dificultou a realização de um maior mergulho etnográfico no cotidiano deles no prazo 

de pesquisa. Em primeiro, porque custou-se a localizá-los, pois não se sabia onde e 

como procurá-los. Em segundo, porque os informantes tiveram que ser sensibilizados 

a servirem como intermediários aos enclaves nativos localizados. Em terceiro, porque 

não houve abertura imediata à presença do pesquisador. Em quarto, pela existência 

de um padrão cultural marcadamente fechado e arredio, algo que se tratará adiante, 

neste texto, como uma resultante da formação histórica da região como zona de 

fronteira aberta e belicosa. Houve a necessidade de toda uma negociação até que 

eles compreendessem o sentido do trabalho, enquanto se aprendia a medir o limite 

possível da inventatiação etnográfica em suas vidas. Finalmente, quando as 1 

interações com efes estavam "aquecidas" e efes adaptados com a presença do 

pesquisador, o período de pesquisa de campo havia se esgotado. Essas dificuldades' 

metodológicas manifestam o impasse em ter que detalhar a dimensão social objetiva 

intrínseca aos até então apenas fantasmas invisíveis das brenhas missioneiras. 

" 2.1.3 -A pesquisa etnográfica como canai de des-invisibifização da autoctonia 

Não há como deixar de considerar esta pesquisa influenciando no processo de ( 

des-invisibiHzação dos descendentes missioneiros abordados. Foi possivel 

acompanhar a gradativa mudança de posição de alguns dos interlocutores, que ) 

passaram a assumir sua ascendência autóctone~ quando percebiam a possibilidade de 

alguma vantagem futura naquilo que estava sendo registrado. Em termos gerais, tanto ~ 

menos foram esquivas ao falar sobre sua provável ascendência indígena, quanto , 

maior era o nível de informação/educação da pessoa ou maior a proximidade de sua 

residência ao meio urbano. Essa maior visibilidade trazida pela educação e pefa 

urbanização vem acompanhada, no entanto, da incorporação de representações e 

identificações em torno do índio genérico, que existe enquanto o "after-ego" da 
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civilização sulbrasileira. Mas isso também indica a incorporação da postura reativa dos ) 

autóctones, pela adoção da matriz pantribal que existe em tomo da indianidade. 

O exempfo do seu Emílio é marcante. Eie veio a se descobrir como. l 
descendente indígena, mestiço com italiano, no percurso como informante-auxmar 1 

desta pesquisa. No começo, ela apenas estava envolvido segundo o propósito de · 

contribuir à documentação das histórias contadas pelos antigos que estavam 

morrendo. Sua preocupação "salvacionista" foi sendo modificada, aos poucos, sob a 

influência das perguntas etnográficas que fazia e das respostas que obtinha. Acabou 

por perceber minha ênfase em procurar· depoimentos sobre o provável parentesco das 

pessoas nativas com os antigos indios das Missões. Passou a sugerir informantes que 

pudessem falar alguma coisa nesse sentido. Os depoimentos revelaram não só muitos 

vinculas reconhecidos entre pessoas vivas com ancestrais indígenas ou bugres, mas 

também informaram que alguns desses autóctones mais antigos eram também seus 

próprios ancestrais. 

Ele e sua mulher são primos cruzados, além de outro parentesco por um dos 

bisavós5
. Ela "puxa" pelo fenótipo itanano e ele pelo dos Guarani, como ete mesmo 

disse. A descoberta de sua ascendência indígena foi um marco no desenrolar de sua 

atuação. Desde ali, passou a processar um discurso elaborado sobre o sentido 

positivo do resgate da história dos antigos, explicando, aos informantes e com seus 

argumentos, sobre a importância do meu trabalho de resgate das histórias, das vidas e 

dos acontecimentos dos "antes-tempo". Na fase final dos levantamentos de campo em 

Missões (setembro de 1997), seu Emílio dizia já querer se apresentar como possível 

candidato à vereança de São Miguel na próxima eleição, canalizando sua «etnificaçãou 
'Co-

(indianização?) junto ao discurso religioso que assimilou e prega, enquanto praticante 

na lgreja da Congressão Cristã do Brasil. Há lideranças Kaingang que seguem esse 

mesmo cufto no norte do E~1ado (TI Ligeiro), do que ele se vale como referência para 

pensar sua situação como descendente indígena em São MigueL 

A crescente identificação de seu Emílio com a sua própria autoc1onia, gerou) 

sua aproximação com os Mbyá-Guarani acampados em São Miguel (veja-se 2.4). Seu 

Emílio passou a prestar favores para atender as necessidades básicas desses·indios, 

levando-os de automóvel aos matos da zona rural do município, para coletar tenha e 

outros produtos vegetais para artesanato e medicina tradicionais. Fez as tratativas 

diretamente com os proprietários das terras onde existem esses matos, pedindo a 

5 O pai do avô paterno de Emmo é irmão da avó materna da Dona Clení. 
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devida licença para a circulação dos índios, o que obtinha com facilidade dos 

proprietários mais ou menos conhecidos. Chegou a iniciar a negociação com um 

deles, no sentido de aceitar vender a terra ao Governo Federal, para ali se criar um 

Reserva Indígena. Sugeriu essa terra, localizada na margem do rio ~nhacapetum, às 

lideranças Mbyá-Guarani em viagem de reconhecimento pelo Rio Grande do Sul em 

1996 , como uma das que eles sugerissem ao governo para compra. A proposta foi 

aceita e encaminhada à FUNAI em Brasília. Criou-se uma grande identificação do seu , 

Emílio com a causa dos Guarani, dos quais ele se considera parte hoje. \ 

Seu Emílio foi o informante mais importante na região, mas não foi o único. r 
Diversos recursos foram utilizados para cooptar informante e obter dados. Em São ' 

Miguel, outros miguelinos passaram a auxiliar dando informações à pesquisa, ainda ' 

que geralmente apontando indianidade em outras faminas que não a sua. Tenha-se 

um exemplo extraído diretamente do diário de campo: 

São Miguel das Missões~ sábado, dia 04 de dezembro de 1995 
Manhã: Fiz palestra sobre a pesquisa em relação aos descendentes 
missioneiro, dirigida aos professores e estudantes da rede municipal, dentro da 
11 Semana Misisoneira promovida pela prefeitura. Diversas pessoas 
procuraram-me depois, para apresentar informações sobre conhecidos que 
seriam descendentes indígenas. Pedro Skalinski referiu o nome de Teodorico 
Ferreira (tio-avô de Oscar, neto de Hugo Machado do Museu), velho morador 
na região do rio Santa Bárbara, que tem fisionomia fortemente indígena e 
chega a ter dificuldade na fala o Português. Bemadete, Secretária de 
Educação, informou sobre o Seu Chico, descendente Guarani-missioneiro que 
trabalha para a prefeitura e que ""geralmente está limpando os banheiros ao 
lado do restaurante11

• O repórter Paulo Matos, da rádiq Santo Ângelo, oferece 
espaço para divulgar sobre o andamento da pesquisa. Paulo Renato, 
correspondente do joma\ Correio do Povo na região, informa sobre a música 
"Balaio, lança e taquara" de Senair Maicá, cuja letra encaixa perfeitamente à 
proposição de meu trabalho. Também informa sobre um colega seu conhecido 
como Clíndio" que trabalha na mesma emissora de rádio referida. 

Múltiplos aspectos emergiam em conjunto, configurando temáticas que se 

mostraram recorrentes na continuidade da etnografia. Em primeiro, o ato de "palestrar'' ( 

previamente mostrou-se adequado, com freqüência, para quebrar a resistência dos, 

informantes. Enquanto pesquisador, foi necessário estimular o diálogo, apontando: 

algumas positividades à posição de autoctonia. Em alguns casos, como último recurso\ 

para ganhar a simpatia dos interlocutores nativos, tornava-se necessário especular 

prováveis vantagens6 no que eles pudessem dizer sobre possíveis ancestrais 

6 Em especial, dízía-lhes sobre a importância de deixar registradas informações referentes à 
ocupação das terras pelos ancestrais, aigo que lhes poder\a subsid\ar em pie\tos jud\ciais 
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"indígenas". No caso específico desta pesquisa. isso serviu como estratégia para 
___...-------...---... --- ... -----------

uitrapassar a camuflagem de intencionalidades originárias, que estão obliteradas em · .. __ ....... ...__ __ . __ .... --- -- ----

reação -~Q. y~Jam.eoto hj~tórico que as denega à criação do Bra~re1endfa:.se cóni' 
...... _.... - . - ...... ---

isso neutralizar a assimetria da relação entre pesquisador-branco e invisível-denegado, 

estimulando a cooptação de informantes. Não se pretendeu recriar afteridades l 
culturais, apenas criar um estímulo para tirá-las do anonimato. l 

" Auxiiiar como canai de áes-invisibiiização não é o mesmo que recriar · ( 

aiteridades culturais aleatórias. Em muitos trechos do diário de campo aparecem \ 

depoimentos sobre prováveis pessoas de origem "indígenas" naturais daquela região. 

distribuídas· isoladamente petas zonas rurais e urbanas, exercendo desde trabalhos 

desqualificados (limpando "banheirosJJ} até funções técnicas melhor conceituadas 

(vigias, advogados etc.). Ainda que a versão oficial diga extintos os Guarani-~ 

~issioneiro~~i surpreende';;~~c~~-_!a;;tõSdêPOiffiêntt;;_ s~t:':~ _-.í~dios", "b~~~e~". 
«Qr-ª~il~iros~,. -~~n~gros", u.paraguaios, e outras modalidades de autóctones 

..... -- - - - . ~ 
sobreviventes. foi interessante constatar quão difícil era aos informantes recordar 

---· assuntos ligados aos antigos <<índios das missões". No entanto, para além dessa 

dificuldade preliminar, surgiram abundantes referências êmicas de clivagens étnicas, 

que paradoxalmente aparecem mais ou menos atuantes em tomo aos tidos como 

"mestiçados" ou "castiçados" com os Guarani. Não foi esta pesquisa que recriou tais 

clivagens ou as condutas em tomo delas. Pelo contrário, constatou-se serem elas 

assuntos implicitamente tradicionais e inteligados a mecanismos sociais reincidentes, o 

que a investigação procurou, sim, apenas explicitar conceitualmente. 

Em termos gerais, observou-se a tendência de que o reconhecimento áe f 
alguma ascendência indígena ocorresse desde alguém que a idetificava como 

qualidade de um terceiro. Isso ocorreu ao estiio do descrito no trecho do diário de 

campo reproduzido acima; isso ocorreu com o seu Emílio e com outros informantes. 

Essa maneira de tratar da autoctonia apenas em outrem surgiu ligada a um difundido 

sentimento regional de atavismo em torno à "origem missioneira", manifesto na ampla 

aceitação urbana e rural de músicas e poesias que veiculam este e outros temas 

correlatos. Essas ocorrências são interpretadas. nesta tese, como transfigurações 

simbólicas geradas por mecanismos de velamento oficiai, público, e de auto-veiamento 

futuros. Pode-se criticar o fato do pesquisador estar\ assim, condicionando previamente os 
informantes, induzindo-os de forma a produzir deformidade nos dados etnográficos. Para 
alguns parecerá como se o pesquisador estivesse a "reinventar tradições" na realização de sua 
investigação. 
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sobre qualquer vinculação familiar ou pessoal com uma ascendência indígena. 

Tratam-se de dados sobre os quais foi possível desdobrar o· princípio teórico do{ 
velamento da autoctonia como traço marcante à hierarquização social nesta região : 

(vejam-se 4.6 e 4.11). 

Apenas o convívio com os propósitos da investigação permitiu reverter as 

resistências. Os informantes ficavam finalmente convencidos de que a situação 

etnográfica da qual participavam não tinha quaiquer semelhança com os rituais de 

subordinação a que estão acostumados, onde o sentido de autoctonia aparece 

manifesto como zomba através da ve.iculação de uma grande diversidade de 

estereótipos atribuídos (veja-se Capítulo V). Ao finat. alguns já se admitiam como 

descendentes indígenas e indicaram parentes mais velhos para entrevistar. Seu Emílio 

relatou~ que de todos os seus irmãos~ ele era o que mais parece com índio. Por isso, 

quando pequeno, seus tios zombavam deíe chamando-o de bugre. Seu pai dizia que 

bugre puro não era trabalhador. Ele ficava tão magoado, que chorava e dii:ia para sua 

mãe querer se esconder no mato, onde é· o lugar legítimo para os bugres. Na 

interlocução como informante desta pesquisa foi que veio a descobrir "ser bom dizer 

que tem sangue de índio". 

Assim, a pesquisa desencadeou um pequeno processo de des-invisibi1ização, \ 

prestigiando algo que tende a ser ridicularizado no contex1o social locaL Observou-se I 
que as pessoas interceptadas passaram a prestigiar sua origem autóctone, 

estimulados peio amor-próprio, quando percebiam o interesse em documentar, sem . 
estigmatização, suas vidas e a história de seus parentes antigos. Ficaram felizes em 

' saber que isso daria origem a um tivro e que elas fariam parte dele. 

2.1.4 - Mestiços ou atóctones invisíveis? 

Não se pode duvidar da unanimidade em torno ao reconhecimento da forte 

miscigenação por que passaram os Guarani cristianizados desde o século XVU no Rio 

Grande do Sul. As informações históricas mostram que essa população foi 

gradativamente destribalizada, dispersa geograficamente e suas famílias dissipadas, 

seus indivíduos acuiturados e subordinados às condições de miséria, exploração e 

repressão ao longo da construção civilizada no sul do Brasil. Tão fortemente convicto 

\ 

estava do preceito histórico sobre a sua extinção cultural\ que foi impossível deixar de 

estranhar a profusão de traços corporais indígenas distribuídos na população local. 

Esperava encontrar menos marcas corporais da ascendência aborígene 9o que foi 
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possível observar quando iniciados os levantamentos de campo. Isso passou a ser 

considerado, nesta pesquisa, como um dos indicativos de provável manutenção de { 

fronteiras étnicas, como se existisse algum nível da prática social de endogamia por 

parte dos descendentes missioneiros. 

Ao mesmo tempo, é possiveí questionar em que medida a mestiçagem pode 

servir como índice para confirmar o desaparecimento cuitural de uma população 

nativa. Essa questão foi trazida pelos próprios dados etnográficos recolhidos em São 

Miguel, onde pessoas sem traços fisicos mais claramente autóctones, relataram 

espontaneamente, ao contrários da tendência mais geral, sobre a origem familiar . 

nativa. i enham-se exemplos extraídos do diário de campo, quando entrevistadas 

famílias pobres residente na cidade: 

São Mguei, domingo, 11 de maio de 1997. 
Vila da Alegria- Alzira de Oliveira Leite, mãe de Adeiar (operário do lPHAN) é 
cafuza. Ela não vacilou em falar de sua ascendência indígena. Pelo contrário, a 
exaltou logo após minhas primeiras explicações sobre o propósito da pesquisa. 
Relatou que seus avós maternos foram índios nascidos, criados e mortos em 
São Miguel. Disse. demonstrando orgulho, que seus avós são as verdadeiras 
"raízes de São Miguel". Seu marido, Dorcino. também disse ter parentesco 
indígena pelo lado do pai, pelo lado dos Costa (mãe do pai}. Alzira afirma que 
sua mãe também nasceu em São Miguel, como ela própria. Ela sempre residiu 
na cidade, com excessão de um lapso de dez meses, há 30 anos atrás, 
quando ela e seu marido estiveram morando na confluência dos rios Fortaleza 
e Guarita, ao lado da reserva indígena Kaingang. Relatam a experiência 
amigável que tiveram com estes índios, até voltarem para São Miguel. Ela 
ainda disse: "Em primeiro, São Miguel não era cidade, tinha as propriedades 
em roda tudo ... Tinha picadinha, parava tropa de cavalo. Os troncos antigos 
eram tudo cruzado com índio Guarani, tudo sabia (disso r. · 
São Miguel: terça, 13 de maio de 1997. 
Noite: Entrevista gravada com João Pereira Brum (Seu Jango), 77, na Vila da 
Alegria, por indicação do seu neto, Antônio Carlos Brum, vigia dentro do Parque 
de São MigueL Alguns trechos transcrito: ~~Minha raça é boa, sabe? Meu pai é 
índio e bugre, minha avó bugre e índio e minha mãe castelhana e bugre. Essa 
era minha raça que eu tenhol". [Qual a diferença entre bugre e índio?] ~É a 
linguagem deles, que um conversa de um jeito e o outro conversa de outro. 
Isso é mesmo que qualquer outra ongem" 

Biologicamente, Dona Alzira (cafuza) e Seu Jango são mestiços de cepa. Suas 

auto-identificações não estão entretanto, como se poderia pensar, completamente\ 

esquecidas de sua ascendência originária. Ao contrário, sua memória genealógica 

resguarda parentesco ligado à consciência de autoctonia e etnicidade. lsso demonstra 

a descoberta de lavas afetivos e simbólicos assumidos por mestiços atuais, auto

identificados como herdeiros legítimos das "verdadeiras raízes [genealógicas] de São 
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Miguel", em sua cepa indígena, bugra ou Guarani. Em outros casos, a marcação \ 

biológica indígena surgiu mais evidente. em pessoas que se referiram à sua origem \ 

operando termos não ligados ao ~·indianato", como aconteceu com Adilha Francisca da 

Silva Costa, 79: "Meus avós eram lá do Carajazinho. São mortos\ [Qual a origem 

deles?] Brasileiro puro! Nego do puro como se diz". Ela não tem nada de negro ou de 

cafuzo em seu biotipo7
, apenas seu marido sim. 

É possível pensar a invisibHidade étnica como efeito também da obviedade do 

habitus, que faz os simbolismos recorrentes ficarem subentendidos, particularmente 

aqueles aspectos que tendem a ser vetados pela ideologia política e peta oficialidade 

de plantão. A um estrangeiro seria difícil reconhecer. tais aspectos, pois que 

fracamente manifestos no discurso. No entanto, eles poderiam continuar existindo em 

sua obviedade, como exemplifica etnograficamente a resposta que João Pedro 

Furtado, no Rincão São José em 24 de maio de 1997, deu à pergunta de se os 

antigos falavam dos índios das missões: 

'\Mas eles até nem falavam, porque sabiam que os índios é que tavam 
governando ainda aquilo, não é? Foi eles que implantaram os santos, prá criar 
os brasileiros antigos naquele sistema de respeitar aquele pedaço de pau, já vô 
dizê um pedaço de pau, não é?"6

. 

Isso expressa uma perspectiva êmica em torno à origem da região como sul do Brasil 

e sua população. Há a noção de um saber antigo compartilhado e implícito, em torno 

aos índios das missões jesuíticas, que se teriam feito respeitar em suas usanças. Por 1 
todo lado pululam nvestígios~\ e influências da presença autóctone na região noroeste 

do estado, em múltiplas formas e referências. A fala do mesmo João P. Furtado seque .. 
admitindo a presença de descendentes originários também hoje, ainda que colocada 

como defeito do outro com o qual convive. É por isso que respondeu o seguinte, 

quando perguntado pela origem da sua companheira sentada muda num cepo de 

madeira à beira do fogo den1ro do galpão: 

"É bugra, não nota que é bugra? Não sabe que o caçador sempre caça bicho 
feio? Ela é filha do finado Mauro Velho, a família dela é Ávila dos Santos". 

7 Ela chama negro o "brasi1eiro puro", provavelmente influenciada pelas significações que 
esses termos assumem entre os teuto-brasileiros da região, para designar aqueles que não 
participam de sua condição "de origem". Bras Beiro e negro possuem em comum o fato de 
estarem marcando a condição "sem origem" do nativo, independente dele ser índio, bugre, 
negro ou mestiço. 
8 O depoente refere-se às imagens de santos barrocos esculpidas em madeira pelos Guarani 
das Missões do século XVIII, até a década de 1930 incorporadas em ciclos rituais nos 
povoados rurais da região. 
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Um caçador foi ao mato e de lá trouxe uma fêmea com a qual convive no fogo 

doméstico do galpão. O bugre tem a mesma essência da caça, habitantes das 

brenhas naturais sobre o que o civilizado exercita seu dominar. 

Como não considerar o caráter de assimetria manifesto nessa afirmação, não 

só entre gêneros masculino e feminino, mas também entre branco e bugre, e, entre 

cuitura e natureza? O modelo de cultura híbrida não é satisfatório porque supõe uma 

unidade onde há um corte representacionai assim desconsiderado em sua vigência 

desde a célula doméstica. Os relatos penderam constantemente à naturalização da 

posição autóctone no seio da própria família. Outro depoente do mesmo Rincão de 

São José, Antônio Furtado, explica inicialmente o envolvimento indígena da família 

junto à Guerra do Paraguai. Aponta para um rapaz que identifica como seu neto, que 

tem uma fisionomia marcadamente aborígene, e diz: 

"Aí tem um deles. Tem cruza com paraguaio, esse bicho, éi Porque o bisavô 
dele, for e assistiu lá. Disse que os paraguaios vinham trocá uma cuia de 
farinha por onça, por jóia, donde estavam em sítio ali, só pra não morre de 
fomel Adonde veio uma paraguaia e ofertô prá bugra veia que tava lá com o 
marido deles, meu bisavô. Disse: Não quer? Eu te dou esse meu gurizinho por 
um pouco de farinha, aí. A veia pegou o gurizinho e deu a farinha prá ela e 
criou e deu um paraguaio grande. Falava bem atrapaiadof Mas prá fazer teia, 
nunca vi outro, essas teia de canoa. Era o legítimo\ E ficou a fami1iagem do 
Paraguai aí, do Paraguai velhoL..A velha, a mulher do meu bisavô, era bugra, 
a velha. Já meu avô tinha alguma cruza também". 

A identificação da ascendência nativa aparece por todos os lados, ao ponto do próprio 

neto ser chamado carinhosamente de "bicho" descendente do Paraguai, ao ponto dôs 

avós serem definidos como bugres. 

A naturalização das alteridades culturais aborígenes é muito antiga na região, 1\ 

ao ponto de sua utilização no seio de cada família, estando ou não elas auto- \ 

identificadas com isso. A posição de autóctone é sempre reiterada enquanto uma 

humanidade precária, como se pode observar melhor nos depoimentos de pessoas 

que não possuem qualquer vinculação familiar indígena. Na Restinga Seca (25.05.97), 

Maria Motenu relatou: 

C&Eu tinha muito medo dos bugres, não é? Eu conheci só uma bugra, eu tinha 
muito medo, era pequenota. Então, ela falava e corria em volta das casas 
quando saía assim, não é? Eu tinha muito medo, mas meio que falavam nos 
bugres ... mesmo que bicho, índio". 

Poucas horas depois, o descendente russo Gustavo Güzel disse, respondendo à 

pergunta se teria conhecido indios: 

~~Tinha algum xucro lá de São Luiz. Aqueles era, não tavam bem mansol Eles 
tinham tipo bugre, mas eram bem bomero (morenos]. Ganharam farda, eles 
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foram prá casa. Não ficaram lá. Depois de umas três semanas, padeceram lá. 
Aqueles tinham aquele capacete que era diferente. Ele tinha só o gorro assim e 
os cabelos tava prá fora. Eu não seL Acho que eles mandaram embora. Não 
tavam bem manso. Eram uns tipo bugre, mas eram uns nos campos e se 
criaram xucro íá, não tinha escola". 

O senhor Güzei relatou isso situando os acontecimentos no tempo, quando de seu 

serviço pessoal junto às forças miitares aliadas ao empenho nacionalista de Getúlio 

Vargas na década de 1930. Até na luta, os Guarani-missioneiros continuavam 

diferenciados, ao ponto de serem dispensados do seviço militar por ainda não terem 

sido domados pela disciplina escolar. 

Com tanto "entulhamentoJJ ou encobrimento das alteridades culturais \ 

abori~~~:-~~~ ~spe~~r ~~tr~osição q~~ nã~ ~ invisi~i~id~~~-ét~~?·A-q~estã~da 
~ ---·- _ ........ --- - ·-- - - - ... '"'..... -... - -·~·----·-. 

d!Têrença perde sua dimensão de etnicidade, transposta para outros nível 

considerados mais legítimos de reconhecimento. Afora os casos de naturalização do ( 

outro como demonstrados acima, há outras transposições registradas. Uma família da 

região tem por sobrenome a palavra Guarani, o mesmo pesudônimo utilizado pelo 

cantor Noel Guarani. Muitos informantes sabiam possuir alguma origem indígena ou 

bugre, mas justificavam dizendo que não sabiam precisar qual por não terem prestado 

maior atenção no que falavam seus pais e avós sobre o assunto9 
. 

Existem alguns indivíduos isolados que são conhecidos localmente pelo termo ( 

"bugre"10 e é sempre possível fazer contato com eles. Foi assim que procuramos João \ 

Caetano, conhecido como Barrasco, iegítimo ''·bugre crioulo de São Lourenço". Ele 

mora atualmente na periferia deste povoado. Através de um conhecido de seu Emílio~ 

' Eliseu Ferreira de Souza, chegamos até ele. Recebeu-nos com muita cordialidade, 

admitindo, com tranqüilidade, que seu avô foi um índio imigrado para a região do rio 

Urubucaru, onde casou com uma bugra. O pai de Barrasco foi morar nos fundos de 

São Lourenço, afi onde vive hoje junto das famílias de seus filhos e irmãos. Foi 

receptivo e deixou-se fotografar. Depois de dois ou três encontros que tivemos com 

9 É o caso de Constantino da Rosa, mestiço morador no povoado de São Lourenço. 
10 O termo é largamente utilizado em todo o interior do Rio Grande do SuL Ele é aplicado em 
parceria a outros como índio e negro, variando muito de significação conforme a região ou 
mesmo o informante. Conforme o depoimento obtido dos descendentes de italianos GentH F. 

" Sandri e Cecíiia Bonamigo, hoje residentes em Cruz Alta, bugre é aplicado para designar 
mesmo os que hoje são conhecidos enquanto "trecheiros" ou andarilhos áas estraáas. Seu 
Gentil é motorista aposentado, que circulou por toda a região de ljui a lnhacorá Conheceu a 
área indígena completamente tomada de mato nativo e também presenciou o seu processo de 
devastação provocada por madeireiras de brancos. Distinguiu os índios de lnhacorá dos 
bugres que eram certos indivíduos andarilhos e maltrapilhos das estradas, que se alimentavam 
da carcaça dos animais mortos no trânsito, sem paradeiro definido {9 de maio de 1997). 
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Barrasco através de Eliseu, este ficou motivado com nosso interesse peios índios e 

acabou admitindo possuir ancestrais bugres, dizendo também que disso todos os 

naturais de São Lourenço teriam um pouco. 

Há quem defenda a mestiçagem biológica como geradora de um processo 

inevitável de extinção étnica. Entretanto, se os critérios representacionais são ievados 

em conta para entender a situação interétnica que envolve os descendentes 

missioneiros contemporâneos, então será necessário pesar a alternativa da 

sobrevivência de sua aiteridade cuiturai mesmo na integração civilizada, camuflada 

exatamente pelas transfigurações, velamentos e encobrimentos sugeridos pelos dados 

reproduzidos acima. 

2.1.5 - Noções êmicas das clivagens étnicas 

É pertinente desdobrar ruptura~- repre~~n!aei~ __ t?nq~~Qaralmente é visto 

apenas homogeneidade cutturat. Ê correto seguir a sugestão de estudo feita por ~gon 
......... -·-·----- --~ 

Schaden e reproduzida no inicio deste capítulo. Que se tenha coragem para medir a 

validade explicativa da hipótese da mestiçagem biológica como contexto de supressão 

das etnicidades originárias em frente às outras imigradas do além-mar. A crença da ' 

mestiçagem na matriz da sociedade regional não é emicamente consensual na região 

noroeste do Rio Grande do Sul. Sem dúvida. boa parte das pessoas entrevistadas 

admitem terem ancestrais "castiçados" de diferentes "raças" ou "origens". Entretanto, 

ainda que os jovens pouco saibam deste assunto, são numerosos os velhos que 

detalham a posição genealógica pontual de cada uma das origens que os definem 

como mestiços. E foi viável identificar que as referências étnicas podem até surgir 

vagas, mas elas aparecem constantes e são atualizadas por diferentes mecanismos 

coletivos, desde o reavivar da memória nas falas noturnas ou nas rodas de chimarrão. 

Isso porque, na zona rural de São Miguel, a televisão ainda não se faz presente entre 

camponeses mais pobres e apenas o rádio canaliza eventualmente as interações 

familiares. 

De qualquer forma, foi geral observar que há uma tomada clara de posição, ·, 

privilegiando cada pessoa uma ou outra das suas ascendências. A identificação como 

mestiço era imediata em quase todas as entrevistas. No entanto, a continuidade dos 

relatos indicaram ênfases identificatórias mais ou menos explícitas para cada 

informante. Muitos casos ocorreram como o de Antônio Ramirez da Cruz, 76 anos na 

época e hoje falecido, que disse (no Mato Grande em 07.1 0.1995} ser filho de pai 
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mestiço entre negro, espanhof e índio. Seus relatos enfatizaram a presença de negros 

no município, incluindo o caso de um grupo composto por 14 negros, dois deles muito 

velhos, que chegou e ficou como agregado nas terras de sua mãe por dois anos, a 

pedido deles; vinham de São Francisco de Assis e nenhum outro fazendeiro quis 

recebê-los; eles viviam caçando e piantando pequenas lavouras, dividindo parte da 

colheita com sua mãe. Disse também que nos bailes de antigamente é que se 

observava que os moradores da região tinham forte ascendência indígena e negra, 

pois "o pessoal era mais apurado a negro e a índio". 

Ficou evidente que o relato de causes do passado tem dupla dimensão. Uma é 

explícita, a que pretende tratar fidedignamente de acontecimentos tidos como reais e 

vividos pelos antepassados do relatante. A história oral faz-se querendo ser realista e 

não falaciosa. Outra dimensão, mais subjacente, é aquela que retoma esses 

acontecimentos atualizando sua ligação com valores do presente. Assim, dizer sobre 

bandos marginais de negros andarilhos e sua aceitação provisória como agregados 

por um ancestral, e, avaliar que foi recente o processo de diluição da negritude e da 

indianidade na região são manifestações discursivas tanto subjetivas - pela 

possibilidade de aderência individual aos valores - quanto objetivas, no que se pode 

entender sobre a formação e conformação da sociedade local. 

Os informantes negros demonstraram consciência sobre os valores expressos 

no horizonte das etnicidades. Isso é decorrência do preconceito ao qual estão mais 

vulneráveis pela maior visibilidade de sua marca fenotipica. Pedro da Costa é 

conhecido em São Miguel como ttPedro Tufão!,, em referência simbólica à fuligem 

preta. Ele traduz sua origem familiar da seguinte forma: 

\\Tenho sangue biriva. Quem era biriva mesmo era o finado meu avô, que 
morava em Sobradinho. (O que eram os birivas?] Acho que eies têm duas 
qualidades, mesma coisa que o alemão e o italiano, tem uns bem claros e 
outros meio ascos, não é? Assim que têm os birivas, uns bem pretos e outros 
mais claros um pouco" (Vila da Alegria, 14 de maio de 1997). 

Sua mulher considera-se descendente de <<nego'', sendo mestiçada a índio. A 

terminologia utilizada nos relatos definem um quadro de relações étnicas onde estão 

reconheciáos bir.ivas, negos, alemães, italianos e brasileiros: 

\\0 alemão, ele é pretencioso. Não vô dizê que sejem todos, mas a quase 
maioria éf E se chegava em qualquer um lugar que tivesse uns dois falando 
alemão, qualquer brasileiro dava em cima deles, evitava de falá o alemão. Eles 
não tinham vez prá nada f Agora tá um desalhe de novo, né? Eles tinham raiva 
de brasileiro, coisa triste\ Brasileiro podia ser bem claro, eles diziam negro, 
chamavam de negro. Agora tá tudo entreverado! Onde tivesse brasileiro, eles 
ficavam no bolinho deles, separado. Mesmo depois da guerra, ficaram com 
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aquela pretenção. Agora tá muito diferente, tá mudado, tudo quase igual, se 
consideram igual. Tem algum alemão veio ou a\emoa veia que ainda tem uma 
parte de galo torto\ mas é besteira! Agora os alemães novos se consideram 
brasileiros". 

À pretenção é avaiiada desde a postura dos aiemães veihos, que se afastavam dos 

brasileiros e os chamavam, a todos, "negros!!, independente de ser ou não 

descendente africano. O informante diz que ainda é assim, num grau mais ameno nas 

novas gerações. 

Há quem se identique como membro do BrasH português e relate sobre o 

passado das Missões falando como se seus ancestrais tivessem presenciado a vitória 

depois das Guerras Guaraníticas: 

"Os nossos não queimavam os bugres. Não faziam essa judiaria. O governo 
entendia muito não matá. Eles não queriam matá, queriam tomá conta sem 
matá. Eles não faziam presa prá matá os bugres, diz quel lnté hoje tem bugre, 
não é? (João Maria Jardim ,Vila da Alegria, 9 de maio de 1997). 

A identificação da ascendência espanhola também apareceu reivindicada entre alguns 

informantes. Houve quem se reconhecesse descendente mestiço de bugre e 11itafiano 

puro", reproduzindo o mesmo modelo de união descrito para os ancestrais de seu 

Emílio e mulher. 

O horizonte das nacionalidades canaliza a manifestação das etnicidades no 

noroeste do Rio Grande do Sui (brasileiros ou paraguaios, descenáentes de 

portugueses, castelhanos, alemães e italianos etc). No entanto, em meio a esse 

reconhecimento êmico das diferentes origens das pessoas, a posição de "brasileiro" 

aparece desqualificada porque gerada pela mistura caótica entre índios, bugres, 

negros e primeiros colonizadores. Ainda que os negros possam ser reconhecidos 

como uáfricos", mais geralmente são identificados por termos que denotam sua cor de 

pele, quafidade que compartilham com índios e bugres, em contraste à brancura da 

pele, dos pelos e, algumas vezes, dos olhos dos que possuem ascendência européia. 

A expressão fulano é "de origem" define a posição destes, em contraste aos primeiros 

que não o são. 

O conceito ttorigem!1 foi o mais adotado para definir a posição étnica de uma 
1

\ 

pessoa, ainda que a palavra llraça" tenha aparecido como auto-reconhecimento para 

definir uma posição oposta a dos ude origem". Ser «de raça" é uma expressão êmica 
l 

também veiculada em músicas de artistas da região, conotando o sentido de alguém \ 

que tem ascendência ligada aos índios das antigas missões jesuíticas. Esse sentido é 

assumido de forma positiva por alguns, em geral entre camponeses pobres, 
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aparecendo associado a um sentimento de atavismo em relação ao llchão 

missioneiro". 

Um sentimento de atavismo aparece recorrente também em torno ao recorte 

do que é "nat,vol) e "cr,oulo"í1
, man\festos com orgulho mesmo no meio urbano. Muitas 

músicas reverenciam o \\sentimento nativo'\: 

Eram quatro horizontes distintos· 
Cada qual num dos pontos cardeais 
E nas rédeas os próprios instintos 
Dando rumo aos impulsos fatais 

Ou ser livre ou morrer em combate · 
Mas escravos dos brancos jamais 
Que Tupã nos líberte ou nos mate 

E nos plantem no chão de ancestrais 
Sentimento Nativo 

Vida e Morte neste chão 
Sentimento Nativo 

Chama forte~ coração 
(Grupo Terra Viva, 1997) 

Há, então, uma recorrência do atavismo em níveis diversos de identificação, incluindo 

os "de raça" e ou1ros que assim não se consideram. O orgufho a1ávico é disseminado 

em toda a região em tomo do tema das Missões e seus índios Guarani, ressaltado 

principalmente quando visitantes chegam, de longe, para conhecer o patrimônio 

histórico ao lado do qual convivem. Em São Miguel, São Nicolau e São Luiz Gonzaga 

isso está presente também entre os representantes dos poderes públicos municipais, 

que se incluem como herdeiros do "'Povo Guarani". 

Engana-se, entretanto, quem supõe ser esse atavismo compartilhado 1 
homogeneamente pelas pessoas da região. Pelo contrário, o nativismo pode acabar, 

servindo ao velamen1o da manutenção de barreiras étnicas impfíci1as, quando alguém 

auto-identificado como "de origem" acaba se dizendo missioneiro no contexto urbano, \ 

sem deixar de utiiizar condutas eurocêntricas frente aos descendentes de povos ! 
I 

originários com os quais. convive. Há raras ocasiões etnográficas onde é possível J 

explicitar essa contradição. A chegada das famílias Mbyá em São Miguel serviu 

perfeitamente para isso, naquilo que se pode acompanhar ao longo da pesquisa. 

Talvez não por acaso, alguns dos maiores estabelecimentos comerciais de 

São Miguel são de famílias de descendentes italianos. Num deles, seu proprietário (L.) 

mantém sempre água quen1e e cuia preparada, servindo chimarrão gratui1o a seus 

11 O radialista Atalíba de Lima Lopes (Santiago) definiu crioulo como aquele que é originário, \ 
aquele que é filho da terra. 
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ciientes. Eíe vende came para churrasco e demais produtos característicos da dieta 

do gaúcho missioneiro. Eie e seus filhos participam das festas realizadas no Centro de 

Tradições Nativistas da cidade. Não se poderia suspeitar da aderência deste 

comerciantes aos valores regionais. No entanto, tenha-se por referência o seguinte 

trecho extraído do diário áe campo: 

Viagem São Miguel-Porto Alegre, sábado, 23 de dezembro de 1995. 
Seu Emílio pegou carona até Santo Ângelo. Na viagem, relatou que teve de 
intervir em defesa áos índios Mbyá acampados na Fonte, por causa de uma 
!,(gurizada", liderados pelo fHho de um comerciante da cidade de sobrenome 
italiano, que tinha como esporte reunir-se para ir até o tekohá para zombar dos 
indios, jogando pedras e os chamando de bugres. Por essa razão, o Mbyá 
Acata procurou seu Emífio e fhe disse o que acontecia. Acata teria se defendido 
dizendo "não sou bugrel Bugre come gente, eu não\ Sou índio Guarani\" Seu\ 
EmHio teve que envolver a polícia e somente depois áefa inteNir é que se 
aplacou a fúria etnocêntrtca da piazada missioneira. 

É possível concluir disso que o atavismo regionalista pode ser útil para alguns 

descendentes de europeus fazerem seu enraizamento cultural no "chão missioneiro", 

sem terem que romper simbolicamente com sua etnicidade eurocêntrica, apenas 

tornando-a camuflada. 

, O quadro de referências étnicas no noroeste do Rio Grande do Sul mistura ;· 

nacionalismos, regionafismos, etnocentrismos e racismos, em esquemas implícitos 

reiterados pelo curso e pelo discurso à vida sociaL Os depoimentos indicam sobre a 

existência de diferentes intencionaiidades e consciências mútuas, aceitas conforme o 

grau de aderência de cada um dos agentes sociais envolvidos. Considerando, 

entretanto, o propósito da pesquisa em avaliar a situação interétnica envolvendo ~ 

grupos originários no sul do Brasil, foi possível reconhecer uma certa regularidade nas 

formas como as etnicidades tornavam-se manifestas na região das Missões. Quando 

se conversou sobre pessoas mais ou menos identificadas como descendentes 

indígenas - bugres, índios, mestiços, brasileiros, negros ou crioulos - nas áreas rurais, 

predominaram avaliações estigmatizadas pelos depoentes que se auto-identificaram 

enfaticamente pefa sua origem européia. Quando se observaram as condições 

materiais e econômicas de sobrevivência para uns e outros, ficou nítido perceber a 

existência de uma hierarquia social, onde os mais próximo~ da condição (Ide origem" 

aparecem no topo, em contraste aos sem origem, reduzidos ao papel de trabalhadores 

mestiços desquaifificados. 

Nas áreas rurais, os "de origem" não se preocuparam em esconder seu ( 

privirégio nessa hieraquia. Pelo contrário, a enfatizaram e justificaram pelo discurso de 
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sua maior competência, capacidade de organização e de força de trabalho, traços I 

considerados inexistentes no comportamento dos \(brasileiros" mestiçados, tidos como 

relapsos, indolentes e imprevidentes. Trata-se da reafirmação da ideologia em torno à 

força dignificante do trabalho do colono imigrante no sui do BrasiL A etnografia acabou 

encontrando a reincidência sociai de vaiares historicamente constituídos, ainda que 

não se deva desconsiderar o fato de que é inquestionável a maior competência dos 

ltde origem" na satisfação do racionaiismo utilitarista e econômico. Essa competência 

também existe na manutenção dos privilégios obtidos frente às instituições legitimiadas 

e regimentadas pefo Estado-nação BrasiL 

O exemplo mais marcante encontrado foi o de Barrasco, em São Lourenço 

Mártir. Alguns dos informantes mais mes1içados conhecem Barrasco há décadas e 

chegaram a elogiar sua inigualável capacidade de trabalho. O vigia Luiz Canos, que 

acompanha o cotidiano de trabalho do "bugre criouUo de São Lourenço", duvida que 

possa existir alguém com maior dedicação ao trabalho físico do que eie. ·No entanto, 

Barrasco tem a fama de bêbado entre os moradores mais do centro do povoado atual. 

O bairro de Barrasco é conhecido também como a qVila dos Ladrões~', em referência 

direta a seus fammares 12 
. 

2.1.6 - invisibilidade como resposta ao velamento ideológico que produz o 

rebaixamento na hierarquia sociaf. 

A consciência sobre a desqualificação na hierarquia social está presente \ 

emicamente entre os autóctones mestiçados de São MigueL Tenha-se outro trecho do 
' 

discurso da cafuza Alzira: 

·~Aqui cada qual, aqui era tudo campo aberto, como se diz não é, era só os 
proprietários mais velhos, esses que pertenciam a fazendeiros, esses é que 
tinham terra. Os outros viviam de agregado, plantavam, trabalhavam para os 
fazendeiros, meio escravo; a gente trabalhava meio de escravo ... Se eJes 
chamassem prá socá pilão, a gente socava a troco de qualquer uma coisa, era 
bem de dizê escravo, escravo, os cativo. A gente era cativo dos ricos, toda vida 

12 O seguinte excerto do diário de campo ilustra isso: "São Lourenço, sábado, 06 de setembro 
de 1997.Depois do almoço, fomos até a casa do professor que reside sobre o sítio de São 
Lourenço, atrás de um livro que Barrasco disse ele possuir, onde aparece uma foto publicada 
de Barrasco junto às ruínas. O professor não estava e fomos atendidos por uma filha jovem. Ao 
falarmos nossas intenção de ver o referido livro, a moça lançou um comentário seco e incisivo: 
'Não dá bola para o que o Barrasco diz. Ele é bêbado, não sabe de nada. Não tem livro 
nenhum!'. Achei estranho aquele comentário: considerando os elogios que Eliseu havia feito à 
capacidade de trabalho de Barrasco. A sairmos daH, seu Emílio imediatamente fez o 
comentário sobre o grande preconceito demonstrado pela moça contra Barrasco, dizendo 
também que o acontecido era apenas um demonstrativo da forma como o pessoal da Vila do 
Barrasco era visto pelos moradores da parte da frente da atual povoado de São Lourenço". 
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foi e é até hoje. A gente que não tinha ficava agregado daquele que tinha" (18 
. de maio de 1997). 

Aiém de formularem critica em relação à sua posição social, os informantes mestiços 

também sabem dizer sobre o contraste entre o modo de vida atuai e o dos antigos, 

reconhecendo a transformação de um no outro. Seu EmíHo descreveu o que sabia do 

tempo dos seus avós: 

"Na época que não tinha cerca, não tinha nada. Aí, os que não tinham nada já 
se tornavam agregado desse pessoal que possuíam uma extensão boa de 
terra, não é? ... Os agregados ficavam no fundo de campo, de fazenda ... Depois 
que o pessoal se sentiu que poderia se possui de mais terra e mandá embora 
os que tinham pouco, não é? Aí, eles compravam um direitinho, uma hectaria e 
fechavam cinqüenta, cem hectaria ... Aí, já com arame ... O pai mesmo falava, 
trocavam um cavalo de serviço por uma hectaria de terra. [Quanto aos 
executores dos cercamentos] Isso era gente de fora ... Era gente de origem que 
fez isso dai. Porque isso já foi parte dos imigrantes ... São o pessoal que ainda 
hoje tem (terra] ... Foram os que ficaram com as terra tudo, pode-se dizer. Os de 
origem são os de famílias de italiáno e alemão" {São Miguel, 25 de maio qe 
1997). 

Portanto, existe a consciência êmica de que as desigualdades sociais surgiram em l 
direta relação com a ascendência étnica das pessoas, favorecendo aqueles 

reconhecidos como sendo "de origem". 

Um outro caso ilustrativo, do quanto a consciência das clivagens étnicas pode 

aparecer associada à compreensão da subordinação social, foi o relatado por Ari, filho 

de Barrasco, em sua experiência como empregado numa fábrica de calçados em 

Campo Bom. Ele contou que foi demitido da firma, depois de ter afrontado o patrão, 

que conversava em afemão com outro "branco" em sua frente. Reclamou ao patrão 

que não queria saber de escutar uma conversa sem ter condições de saber o que e1es 

diziam. Podiam estar fa,ando dele e isso o irritou profundamente. Ao relatar isso, 

contrastou os "brancos" com "os de raça", como ele. ... 

Como se pode observar, os informantes de ascendência missioneira falam 1 

sobre sua inserção nas relações regionais de trabalho. Expressam sua posição social , 

pefos termos "agregado", "meio-escravo" e "cativo" dos ricos. Os agregados ficavam 

nos "fundos de campo", espremidos pelos fazendeiros que foram !&comprando um 

direitinho" e cercando aleatoriamente ampfas áreas de terra, áreas estas antes de 

direito consuetudinário dos que foram convertidos em camponeses pobres. O 

cercamento das terras é reconhecido como tendo sido feito por pessoas "de origem", 

em detrimento dos demais. De qualquer formaJ alguns dizem que a vida de agregado 

era melhor e mais foígaáa que a do trabalhador atual: 



li Nós era gente criada assim, em volta da cinza, não é? ... Era engraçado, cada 
um tinha um laço e cavalo e capa, não é? E quase tudo era campeiro. Hê 
indiada campeira, deus o livref Não é como agora. Lidavam com o gado só, 
não é? O choja [soja] era o gado. Por agregado que ele fosse, eie tinha direito 
em criar uma ponta de gado nos campos do patrão. Era forgado! Tinha gado 
prá vender, dinheiro fazia do gado. O que plantava era prô gasto, tudo prá 
comer. .. Hô, tempo forgadol Não tinha nada de lenga-lenga. Imposto pagava 
só o imposto da terra, não tinha mais nada prá te engaiolar em repartição 
nenhuma. Agora, hoje em dia, deus nos livre, não fazendo mal dizê, mas paga 
até prá cagar. Era tempo forgado, tempo do homem1 O homem caçava, corria 
carreira, se divertia. E o povo era respeitador!" (João Maria Jardim, São Miguel, 
16 de maio de 1997). 

Em havendo a consciência sobre os valores ••étnicos" s@t:entes à 

hierarquização sociai e estando subordinados no processo produtivo pela alienação do 

bem básico que é a terra, os agentes mestiços adotam uma postura que esconde 

qualquer condição própria de autoctonia, já que o meio coletivo valoriza os lide origem" 

e lhes dá privilégios, ridicularizando e explorando o camponês mestiço. 

Faz-se necessário a ressalva de que acima foi apresentada uma seleção 

limitada de depoimentos, feita no sentido de explicitar a existência de intencionalidades 

"étnicas" diferenciadas e em confronto na região em estudo. Afora poucos informantes 

mestiços mais esclarecidos, que se prontificaram a falar sobre sua condição de 

autóctones, a grande maior parte das pessoas abordadas foram reticentes em relação 

a essa condição. Particularmente, os jovens mestiços sobrevivem em meio à 
'\ 

ambiguidade (ver 4.8}, dentro de um tipo de esquizofrenia culturaL 

Estes possuem um comportamento similar ao que foi observado em uso pelo 

sobrinho do seu EmHio, Edson Luiz, então com 14 anos e residente na cidade de 

Santo Ângelo, quando visitava São Miguel por uns dias. Ele tem a pele, os cabelos e 

os olhos escuros, evidenciando uma ascendência indígena e em grande semelhança 

com o biotipo de seu tio. Negou veementemente possuir qualquer ancestral indígena, 

em seguida exclamando com segurança: ~'Minha avó é alemôa pura, de olho azuH" 

{ 16.05.1997). No que foi possivel escutar das conversas que Edson Luiz travava com 

suas primas, sistematicamente ele procurava ressaltar sua condição de urbanidade, 

em contraste à vida interiorana das filhas do seu Emnio. 

De maneira esquizofrênica ou não, seja pefo camuflamento ou pefo auto

velamento, o efeito coletivo dessas reações individuais é a invisibindade étnica, 

também resultante do montante de distância social e de desconhecimento sobre as 

diferenças simbólicas envolvidas, tudo em meio ao <.!.entulhamento" perceptivo. Tanto 
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periferia imediata dos enclaves originários, a estigmatização não ocorre através de 

estereótipos tais como ínáios ou bugres, aináa que iaárão e bêbaáo estejam \ 

contrapostos à identificação como trabalhador de origem, ao que se apega aquele que 

acusa a ladroagem e a embriaguez. A indianiáade não se manifesta como ciivagem ( 

coletiva a opor os atores. As divagens êmicas opõem mais os "de origem" aos 1 

"brasileiros", tendo este termo, portanto, o sentido implícito de autóctones. A } 

transfiguração ideológica que denega a condição de originário pode ocorrer enquanto 

alto-velamento, como se viu. Muitos casos COf!lO o do seu Emílio quando criança, do 

seu sobrinho adolescente e dos operários funcionários do lPHAN em São Miguel. 

Identificou-se que é custoso, para alguns, assumirem sua parte de ascendência 

indígena. Saindo do âmbito pessoal, entretanto - ou seja, quando não está em jogo a 

identificação direta da família da pessoa abordada ou observada-, há um forte orgulho 

atávico ao regionalismo missioneiro, indicando ser este o canal mais institucional pelo 

qual a identificação autóctone pode se fazer manifesta ainda que desviada, 

particularmente no meio urbano. 

Portanto, a invisibHidade é tanto um efeito da distância social/espacial, quanto \ 

da reação passiva para escapar aos prejuízos trazidos pelo reconhecimento como 

sendo ~~sem origem". Vantagens e estímulos à adoção da posição da não-visibilidade. 

A invisibilidade resulta de uma cadeia de reações espontâneas de cada ator social, 

frente à sua estigmatízação e subordinação às relações de trabalho. Como regra, 

observou-se a existência de estigmatizações, tanto mais recorrentes quanto maior o 

número de pessoas concentradas no enc\ave nativo. Os grupos mais concentrados, 
.... 

numerosos e próximos a cidades - mais visíveis portanto - tendem a ser mais 

estigmatizados por estereótipos de rebaixamento social ao estilo do que já se viu nos 

dados acima apresentados. 

Nessa estereotipia, não se apresenta como básica a veiculação de estigmas 

marcados contra a provável indianidade dos protagonistas, mas sim é fartamente 

marcada a diferença - roubo identitário - deles em relação ao sucesso e à retidão dos 

"de origem". Se em São Lourenço, os vizinhos designam o bairro onde mora Barrasco 

como a llvila dos ladrões", o mesmo modeio etnocêntrico se apresenta em outros 

focais. Por exemplo na cidade de Piratini (sul do estado}, a região do Paredão 
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(margens do rio Camaquã}, onde sobrevive uma comunidade com marcada 

ascendência indígena, é considerada como reduto de primitividade, de ignorância e 

de sujeira, conforme informou o an1ropólogo Miguel Chamorro, que fez e1nografia 

naquele municipio (comunicação pessoal, 1996). 

Assim, a indianidade dos descendentes missioneiros não se torna manifesta~ 
\ 

porque ela não é uma divagam representacional êmica de rotulação dos nativos, \ 

sendo o conceito "índio" veiculado pelos agentes não-índios para se referir às 

populações nativas do norte do Rio Grande do Sul ou do Brasil {Mato Grosso, 

Amazônia) ou ainda aos Guarani do passado missioneiro. No noroeste do Rio Grande 

do Sul, apenas indivíduos isolados recebem tal designativo - como apelido -

geralmen1e no meio urbano, quando seu bió1ipo é marcado. Os agrupamen1os rurais) 

nativos são representados em torno aos estigmas derivados da mestiçagem, 

particularmente pelo termo "brasileiros". 

Se tratada em sua dimensão empírica, a invisibilidade étnica nunca aparece de 

forma absoluta. Há graus variáveis de invisibilidade, sendo, por uma mesma pessoa, \ 

mais ou menos acionada segundo a situação, o espaço e os interlocutores. No caso 1 

da pesquisa, a abordagem do tema foi bastante melindrosa, ex€fnente em função 

da posição enquanto pesquisador "branco" e forasteiro, a instigar e remexer sobre 

assuntos oficialmente proibidos no passado, além de moralmente indignos no 

presente. 

O recorte deste trabalho é tomar os Guarani-missioneiros como tipificando uma ! 
reação esquiva e dispersante, sem organização coletiva mais abrangente à familiar, 

frente à desterritorialização, à \\repressão cultural" e ao etnocídio promovidos 

historicamente pelo Estado-nação no BrasiL A hipótese oficial de extinção culturàl ' 

I 
vigora e a administração indigenista nem mesmo sabe sobre a existência de tantas 

famílias de invisíveis missioneiros dispersas e marginalizadas. Hoje, resistem a 

qualquer etnicidade quando estão inseridos em relações interétnicas de submissão ao 

controle rígido dos granjeiros ou fazendeiros que os contratam esporadicamente como 

mão-de-obra ruraL Podem estar morando no corredor da estrada, mas vivem relações 

muito próximas àquelas de servidão ao patrão-padrinho do Período colonial platina 

(veja-se 3.6). Sabem que não se deve falar de coisas mal-resolvidas do passado, I 
quando a segurança da família está em jogo. Por tsso, ~cam passivos e silenciosos, 

como os esquisitos fantasmas das brenhas descritos por Avé-laUemant. 
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Os Charruas também são historicamente descritos como extintos e, entretanto, 

há, hoje na República Oriental do Uruguai, uma Asociación de Descendientes de la 

Nacíón Charrua" (ADENCH)13
. Em contraste, os descendentes Guarani-missíoneiros 

são tidos como invisíveis porque não passaram nem mesmo para este patamar 

institucionaf de organização. Mesmo assim, a invisibilidade se decompõe na exata \ 

medida em que se faz o mergulho na realidade etnográfica e se vencem as \ 

resistências, ao ponto dos nativos começarem espontaneamente a falar sobre sua 

gente e seu passado. 

O ieitor deve ter consciência quanto à arbitrariedade de fixar apenas São Miguel 

como campo caracterizado pela invisibilidade dos descendentes missioneiros, pois 

reações passivas e estratégias de invisibHidade são acionadas por todo tipo de 

autóctone- índio ou mestiço- em algum momento, sempre que fhe for favorável. Por 

isso, é correto dizer que todos autóctones mantêm-se, até hoje e de muitas formas, 

reproduzindo comportamentos típicos de "fantasmas das brenhas", de brenhas e 

fantasmagorias impostas por nossa civmzação. Foram etnografadas reações passivas 

sendo utilizado por jovens Kaingang, pelos Mbyá, por descendentes da Borboleta e 

tantos outros u.indios". O contraste está no fato de que a utilização delas é, no noroeste I 
do Rio Grande do Sul, acionada de forma individual e sem a institucionalização de 

qualquer forma de mobilização étnica. A invisibilidade dos missioneiros também é 
' refativa, mas enquanto postura "coletiva" predominante, o que não siginifica dizer que 

essa desmobilização perdurará ao futuro. 

A forma de vasão cultural contemporânea, a contrapartida ao vefamento oficial, 

é uma reação canalizada principalmente através das artes e do atavismo nativista, 

aparecendo uma ampla profusão de significantes autóctones manifestos, 

principalmente na prosa, no verso e na música. Essa arte não é elítista nem dirigida ao 

abstrato; ao contrário, ela pode ser apresentada como um índice da sociedade 

regional, porque ela faz parte da vida diária de seus habitantes. As músicas e suas 

letras são tocadas diariamente nas rádios de Santo Ângelo, São Luiz, Santiago, 

Bossoroca e de outras cidades que são acessíveis aos ouvintes de São MigueL Elas 

são dançadas nos bailes, "bailantas" ou "bochinchos" realizados aos fins-de-semana. 

Seus autores confraternizam beberagens com seus fãs nos bares dessas cidades, 

onde eventualmente também cantam e declamam. Como diz Pedro Ortaça, o . ,, 
guerreiro Guarani largou a lança e se converteu em cantor! ! l 
13 Veja-se o traba)ho de Rodolfo Martinez Barbosa {Barbosa, 1996). 

102 



103 

2.1. 7 - A canalização artística como a outra face da invisiblidade 
. r 

No noroeste do Rio Grande do Sul, se as relações ordinárias e cotidianas I 
I 

camuflam a separação étnica entre os "de origem" e os "de raça", ao ponto de seu 

desconhecimento oficíal14
, pela lado da arte aparecem, em profusão, imagens 

poéticas a exaltar o passado glorioso das· antigas missões, ao mesmo tempo em que 

há passagens a marcar contundente crítica frente à situação social dos descendentes 

missioneiros, tidos como sobreviventes e párias da civilização que se instaurou. Há 

uma junção não completamente harmônia entre níveis diversos de intencionaHdade 

nesse "clamor missioneiro", do atavismo continental, regionalista e nativista a uma 

formulação quase-etnológica, em estilo similar ao feito pela critica sociológica. 

Foi dito anteriormente sobre a existência de um forte atavismo em torno ao 

chão missioneiro, algo bem demonstrado pe\o teor da 1etra da música Cepa 

Missioneira ( 1990) de Senair Maicá. No estribilho, a canção diz: "Da velha cepa 

missioneira, trago na alma a querência onde nasci, as turbulências das enchentes do 

Uruguai e o sapucai nesta garganta Guaranin. A canção continua: "Sou ceiva pura de 

uma raça que não morre, o sangue corre através das gerações. A força viva e secular 

do nativismo. Do atavismo desse povo, das missões. Quando canto sinto o cheiro da 

minha terra e a tal de guerra pelo verde dos ervais, a passarada anunciando a 

primavera, enquando se espera a sinfonia pela paz". O cantor tem nome de Guarani e 

se reivindica como tal, situando sua querência junto às turbulências do Uruguai. A letra 

diz sobre "uma raça", em sentido similar ao que foi etnografado entre os moradores de 

São Miguel e de São Lourenço. O compositor expressa a ligação deste níve1 de 

identificação étnica com o atavismo nativista (autoctonia) missioneiro. 

As estrofes reproduzidas acima apresentam elementos identificatórios que são 

recorrentes em muitos outros artistas. Entretanto, nem todos os compositores da 

região têm essa clareza ao assumir origem Guarani e missioneira, em paralelo ao 

reivindicar atavismo regionalista e nativismo. O rio Uruguai é uma referência muito 

constante também na poesia dos missioneiro 15
, ao lado do sempre dizer sobre as 

"guerras", "~utas", "pe\eias" e batalhas que fizeram a h\stória da região. É uma honra 

14 Resguardando a manuten.ção da hierarquia social em favor dos primeiros, o que fica 
justificado pela ideologia de dedicação e eficiência ao trabalho que estes têm e que é apontado 
como faita dos "outros". 
15 Por exemplo, Pedro Ortaça também tem uma música chamada Rumos, em que descreve ter 
lembranças escutando uma cachoeira do rio Uruguai enquanto vai mateando. Depois dessas 
lembranças ele diz: 11 

•• • levanto e resolvo ir em frente, pois venho da raça· que fez continente. 
Renaço das brazas do fogo ainda quente". -
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para o llgaudério", llguasca" ou llíndio" ter a fama de llbrigador», o que também é usado 

em sentido figurado w •. Há igualmente um manifesto clamor pela paz. Pedro Ortaça é ' 
! 

outro cantor missioneiro a narrar sobre o "seu povo", reivindicado como sobrevivente, \ 
I 

fazendo de seu canto um damor cortante e crítico·, denunciando sobre as guerras que ~ 

os subord\naram soc\a~mente à cr\ação do BrasU17 
. 

As identificações nativistas e missioneiras expressas nas músicas de Pedro 

Ortaça seguem o modelo de Maicá. Ele apresenta-se como descendente Guarani das 

missões, mas se refere constantemente ao <<rogo continentinou, expressando seu 

nativismo como um tipo especial de sulamericanismo, estando ele vinculado à origem 

indígena e colonial do Rio da Prata. Possui volumosa discografia em vinil e compact 

disc (cd}. Na capa de seu disco Timbre de galo (vinil\ 1989}, aparece uma 

fotomontagem com ele segurando uma "guitarra", tendo a ruína da igreja de São 

Miguel ao fundo. O grito da terra (cd, 1995) é o título de outro de seus trabalhos, 

sugerindo uma arte com marcada preocupação social. Ele canta letras de sua autoria 

e de outros poetas regionais. No geraf, sua poesia segue uma rima cadenciada e 

embalada por ritmos como os da payada~ polca, trova, chamameT bugio~ vanera etc, 

em comum aos estilos usados no norte do Uruguai e da Argentina e em diversos 

pontos do Rio Grande do Sul. 

O trabalho deste payado?-8 missioneiro, como ele mesmo se define, é centrado f 
no pensar sobre a contradição entre o passado glorioso das missões e do pampa e a 

condição de subordinação e pobreza que marca a v;da do atual homem rural. A letra 

da música De guerreiro a payador (veja-se 4.12} é particularmente ilustrativa, ao fazer 

a critica da operação ideológica de valorização oficial das ruínas arquitetônicas dos ~

antigos Sete Povos, em detrimento dos "descendentes da raça", que continuam 

... 

w O termo "brigador'' define o homem valente, capaz de qualquer parada nas tidas da vida. Em 
sentido mais literal, entretanto, refere-se a alguns poucos indívduo que participam de litígios 
eventuais enquanto representantes de diferentes facções familiares tradicionalmente em 
conflito na região. Eles mantêm o costume de lutar de adaga e revólver. Não foi posível checar, 
mas a informação que surgiu num qepoimento é de que Senair Maicá morreu poucos anos 
depois de uma briga: em que recebeu úma estocada de adaga na barriga. Seus irmãos são 
conhecidos regionalmente como "índios de faca na bota", "brigadores". 
17 Eu sou canáno da terra que não cai em alçapão. 
Sou outro galo de guerra que faz cantar esporão, 
Assim vou narrando a saga pe um povo sobrevivente, 
Riscando à ponta de adaga o passado no presente ... 
("Cantador", de Pedro Ortaça e Vaine Darde} 
18 Na América espanhola, o termo indica c "cantor popufar errante, geralmente gaúcho , que se 
acompanha a s·, próprio com um violão" { ALMOYNA, Julio Martínes. Dicionário de Espanhol
Português. Porto: Porto Editora, 1974:803) 

104 



105 

socialmente marginalizados. Interessante ter escutado essa mesma música ser tocada 

de fundo num anúncio de casa agropecuária, transmitido por uma rádio de Santiago, o 

que é um indicativo do grau de sua aceitação regionaL 

O payador é o herdeiro do c.acique Sepé Tiaraju ·,9 . O guerreiro Guarani foi \ 

derrotado~ mas sua futa continua pefa canção. Muitas músicas de Ortaça enfatizam o 

modo desenraízado de ser do \\índio", do ·.\gaudérid', do '·\cuera\', do \l.guasca", do 

"gaucho". O payador não lamenta, entretanto, sua condição de falta de paradeiro; peio 

contrário. Como o verdadeiro ~~gaudério" d~ antigamente, ele elogia essa sua vida / 

errática, anarquicamente atravessando fronteiras e menosprezando os poderes 1 

estabelecidos. J 

É vàHdo realizar uma analise geral da obra deste artista, não apenas peJa \ 

profundidade do pensamento que expressa, mas principalmente pefo respeno que 

desperta em vários setores da sociedade regional. No níve\ loca\, Pedro Ortaça reune-

se nos bares de São Luiz Gonzaga com seu púbfico vindo também da área rurat 

(como Barrasco disse fazer). Em todas as cidades da região, ele é tocado nas rádios 

diarimente e faz apresentações em dubes e gaípões. Sua aceitação extrapoia, 

entretanto, a influência na região dos Sete Povos, sendo escutando em todo o Rio 

Grande do Sul. Trazendo apenas o exemplo da região de Porto Alegre, ao menos as 

rádios Cultura FM e Liberdade FM (Viamão) tocam regularmente suas músicas 

gravadas. Pedro Ortaça é reconhecido nos meios oficiais, sendo constantemente 

convidado para participar de solenidades, quando a temática celebrada é a das 

Missões. Ele já fez diversas apresen1ações den1ro dos Parques Federais de São 

Miguel e São Lourenço. 

A liberdade da vida do homem campeiro é referência contínua em sua arte, 

mas de um tipo especial, que não aceita a submissão. Na música Guasca, Ortaça diz 

nunca pedir licença para patrão nem para ~\milico", nem tirar o chapéu para rico. Dit: 

ganhar a vida no bico sem jamais "arrotar grandeza", ~~ ... pois riqueza não me encanta, 

porque a minha riqueza deus me deu na garganta ... ". O l\payador'' é um solitário sem

destino, que 1
' ... prá pefeiar com a tristeza ... " fevanta a voz cantando. Ortaça também 

19 Sepé Tiaraiu foi um cacique Guarani crístinaizado pelos iesuítas e morto em combate ao final 
das Guerras Guaraníticas (1754-1756), depois de ter bradado a famosa frase ''Esta terra tem 
dono" aos exércitos de Portugal e Espanha. Ortaça tem uma música elaborada em parceria 
com Vaine Darde chamada Desde os tempos de Sepé, que inicia com um alerta aos 
dominadores estrangeiros: "Seu gringo faça silêncio, vai cantar um missioneiro. E prá não dar 
entrevere e o baile ficar suspenso .. pode guardar seu dinheiro, que eu vou falar o que penso ... " 
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adota refenciais regionais ao dizer: ~~sou do Rio Grande do Sui e por isso não me cafo. 

Por entre o verde e o azul, em qualquer parte me instalo; levando a noite por diante, 

igual ao canto do gato ... u20
. Seu canto é dirigido a criticar "daninhosn e "tiranos", 

querendo " ... saltar as amarras, atasanando os fulanos com acordes de guitarra ... ". 

Assume ser aberto ~os amigos, mas não foge de peíeia, alertando que " ... à ponta de 

faca ninguém me tira da trilha". A condição de pária do guasca também é expressa: 

" ... Não tenho marca, nem herança de família, porque um dia nasci guasca no tombo 

destas coxilhas". 

Muitas de suas músicas tratam da herança Guarani e missioneira auto- ' 

reivindicada para si e para sua gente. A letra de Potykuru é cheia de palavras na l 
língua indígena. Associa imagens de uma origem natural com símbolos missioneiros 

reconhecidos: " ... Venho do oco das selvas ... , carrego a cruz de lorena e a legenda viva 

e plena da RepúbHca Guarani...". A imagem "cepa missioneira" é retomada e Ortaça 

diz que " ... a herança do meu povo não morreu, está aqui...". Esta música finaliza 

estabelecendo uma identificação do compositor com a ~~terra índia~ que existe para os 

dois lados do rio Uruguai, surgida espremida ~~ ... entre o luso e o espanhol, vendo o 

tempo passar nesse relógio de sol. .. ", referindo-se aos até hoje existentes e feitos em 

pedra no século XVIII. 

Outro referente simbólico reconhecidamente missioneiro é a cruz de quatro 

braços. apresentada por Ortaça como sinal de uma duplicação das qualidades do 

missioneiro, na música Meu canto à cruz missíoneíra: Seu estribilho diz que: "Quem 

tem a cruz missioneirar plantada dentro do peito. Tem dois braços pelo esquerdo e 

dois braços pelo direito. É tudo em dose dupla e exige duplo respeito. E ensino isso a 

meus filhos porque aprendi desse jeito". Ter essa cruz no peito, " ... batendo em baixo 

do lenço ... '" é também carregar\\ ... a história destas missões ancentrais, dos Guaranis, 

dos tempos do nunca mais ... ". A temática missioneira também está contemplada em 

Os missioneiros, feita em parceria com Jaime Caetano Braun. Nesta música, a, 

~o Há uma música dedicada especialmente a exaltar o Rio Grande do Sul, em sua origem 
histórica. Trata-se de Timbre de galo. Ne\a, Ortaça articula imagens ligadas ao mundo 
pecuário: "Rio Grande, berro de touro, patas de cavato, quem não v\veu esse tempo, v\ve esse 
tempo ao cantá-to .... " Trata da transformação traztda peta tempo, em que cldades de 
importância se ergueram "· ... sobre os alicerces dos fortins e estâncias .. ". No entanto, Ortaça 
relativiza essa transformação, dizendo que " .. .tudo muda só nas aparências .. ". Ele divuda da 
sua época de nascimento: " ... Eu nasci em tempo errado, ou tudo andou muito de pressa .... ", 
desejando que " ... se pudesse voltada prá onde o Rio Grande começa ....... Ao f\nal, usa uma 
imagem bíblica para retomar sua condição ''de raça": " ... A argila do mundo novo não tem a 
mescla da minha''. 
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llquerência missioneira" é tratada em tom de sacrafidade e é feita a remetida ao 11fogo 

continentino" que as quatro pátrias gaúchas congrega. O discurso êmico apresenta a 

identificação missioneira como estando distribuída em toda a região da Bacia do Rio 

da Prata (rios Paraguai, Paraná e Uruguai), não respeitando frontetras 

\nternacionais21 
. 

É a esse nível macrorregional que se refere a expressão "horizontes natjvos" na 

música Pampa Livre. Ortaça diz que llmanáei patas na distância, por vezes me 

demorei. Na volta juntei sementes, das terras por onde andei. Semeando colhi 

liberdade, sempre colho o que plantei... Se igualem as bandeiras, na mala suerte 

comum, existem causas parceiras. O caminho, a estrada é passageira. Não paro, 

tenho pressa, eu ando abrindo porteiras, os horizontes nativos, irmanaram as 

fronteiras. Yerva mala sempre existe, para sugar coisas buenas. E gana de potro 

alçado, para romber las cadenas". O payador anceia liberdade e abre porteiras, 

retomando a unidade cultural do pampa22 C' ... quando nos redescobrirmos como 

pampeanos ... "), em luta contra o "desemprego tirano", de três países que lltenien 

hermanos"23
. O nativismo missioneiro tem pretenções continentais, numa amplitude 

correspondente à distribuição geográfica das populações com mais forte mestiçagem 

com os índios Guarani. 

As racionalizações em torno ao que é missioneiro também integram 

concepções de valorização positiva da forma de sociabilidade indígena civilizada 

surgida ao tempo dos jesuítas, avaliada como diferente da atual e atribuida 

parcialmente como herança do ensinamento missionário. O Grupo Terra Viva canta, .. 

em O tesouro dos jesuítas, que o verdadeiro ouro foi a comunhão e a (lprata da 

disciplina ~·. Pedro Ortaça também estabelece sistemáticas comparações metafóricas 

entre o hoje e o antigamente, quando ainda eram - apesar da presença dos 

21 São muito freqüentes expressões em "castelhano" utí\izadas no Hnguajar da população 
missioneira do noroeste do Rio Grande do Sul, geralmente veiculadas distorcidas e em 
corruptelas aos termos or\g\na\s do Espanhol. Isso é o que se convencionou chamar 
"Portonhot". Mu\tas mústcas regtona\s são cantadas em Ungua espanhola, como exempHfica 
Tiempo Adentro, Campo Afuera de Pedro Ortaça, que traz imagens de comunhão continental 
em torno aos fogones e à "mi raza misionera". 
22 A palavra pampa aparece veicufada no Rio Grande do Suf ruraf. às vezes, para referir outras 
regiões que não apenas as planícies do sul e oeste. Os nativos da Borboleta, no centro do 
estado, incluem sua região como fazendo parte do pampa, talvez porque o critério utilizado por 
eles seja a vida pecuária, que também se reporduz nos campos do planalto ao norte e leste. 
23 Esse tema é retomado em Três Bandeiras. Ortaça inicia esta música dizendo que: "Palmo a 
palmo demarcadas foram nossas fronteiras ... "; em seguida, entretanto, reforça a necessidade 
de integração da " .. .indiada do queixo roxo ... ", propondo Brasil, Argentina e Uruguai unidos 
culturalmente. 
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missionários - senhores do seu próprio destino, ao estilo do que presam tanto e até 

hoje todos os Guarani. Sua comparação é sempre critica, como exempHfica Esperança 

povoeira, feita em parceira com Carlos Cardinal. A canção fala sobre a esperança do 

homem rural, que trabalha a terra em vão, pois 11 
••• na tarefa da lavoura, o suor perde a 

razão, quando se colhe o trigo e não se reparte o pão". 

São inúmeros os elementos a demonstrar que os payadores possuem uma 

concepção coesa e coerente da vida, herdada do cristianismo cofoniaf, expressa em 

tom de crítica social pelo uso de metáforas do mundo campeiro e naturaL A letra da 

música Está na Hora, de Ortaça e Jaime Caetano Braun, demonstra um discurso 

bastante intelectualizado e prepositivo, como se conclamando uma emergência étnica. 

Pontuando a ligação entre o pensar o tomar chimarrão, os autores se perguntam 11 
••• se 

a crença da indiada do pastoreio morreu ... "~ mesmo depois de u. ... três séculos e meio 

fazendo pátria e querência ... ". Lamentam que hoje tenha chegado ao ponto " ... de tirar 

o ar de independência dos índios potros ... ". Buscam demonstrar a incompatibilidade 

entre o modelo de vida e "HberdadeJf24 assumido como próprio, e, a "'meia-língan que 

não \hes diz nada, no seguinte trecho: "Aprendi na mocidade ... que não há meia 

verdade, nem meia mentira e nem meia liberdade. Quem fala meia língua termina 

dizendo nada. Já é hora da indiada que a velha capitania, dentro da democracia, 

voltasse o que foi outrora, gaúchos de ontem agora, sempre o mesmo sentinela, a 

pátria verde amarela nasceu aqui nestes planos e os velhos taitas pampeanos nunca 

se apartaram dela .. ". Observa-se, aí, o posicionamento do gaúcho enquanto índio 

pastor e enquanto o primeiro brasileiro no sul, demonstrando que, para os 

"missioneiros", não há uma incompatibilidade entre o local e o nacionai25 
. 

24 Há algumas mús1cas de Pedro Ortaça dedícadas ao tema da liberdade. Uma tem o título 
Brisa de liberdade, composta com Adalberto Jardim. A letra faz crítica à situação social dos 
peões e dos colonos atuais, sugerindo arregaçar as manga para não mais puxar canga.. Um 
dos seus trechos diz: " ... Eu recolho a realidade, que hoje vive meu irmão, sem um palmo de 
torrão, a não ser quando é enterradot É ele, peão, desgarrado, Nativo, portanto, dono. É o 
campeiro e o colono, que a própria lei dá o relato. Seiva da terra, de fato. Hoje pobres. sem 
entono ... ". Outra se chama 
Janelas de liberdade, feita com Jorge Enio. Novamente aparece a critica sociai: " ... Maneias são 
para animais, que não trazem anceios dentro do seu bojo ... Mudaram-se os tempos, não 
mudaram àqueles que insistem na castra da Hberdade. Consciências arcaicas carregam 
museus que insistem ainda viver de saudade. Janelas se abrem, ao abrirem-se os olhos. Mas 
para ver precisa ambição. Querer ser Hvres, soltar as amarras, largar o grito com o coraçãon. 
25 Os compostiores estão fundamentados na informação histórica de que foram os indios 
missioneiros do Rio Grande do Sul a força militar básica em apoio aos paulistas e curitibanos 
que conquistaram definitivamente a região. Sendo missioneiros, portanto, os índios e mestiços 
fundaram os alicerces do Rio Grande do Suf como parte do Brasil, e, seus descendentes ficam 
orgulhosos de dizer que eles são os verdadeiros {porque primeiros) brasileiros naquela região. 
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Os missioneiros não são modestos. Clamam contra o despropósito, fazem 

" ... alerta ao bom senso, para que o país de volta por si só e siga sozinho. Patrocínio 

daninho, de fora nós não queremos. Deus permita superemos\ so/itos nossos 

caminhos. Seguindo sempre a mesma filosofia, quando pátria nos tornamos na 

essência e na ideologia. Guardada proporção, é o mesmo pastor sofdado do início da 

formação. Ficaram as inquietudes, as ânsias permaneceram... Os tauras não 

morreram, no sentir e no penar. fmpuíso áe gaíáerear se transformam na defesa da 

cultura que ninguém pode esmagar. Gaúcho atual, alerta e conscientizado de todo seu 

potencial, prá transformação social que é feita e permanece. Conhece a fuz que 

procura e sabe que a noite escura termina quando amanhece ... ". Há a adoção de uma 

postura como autóctone em diversos níveis concomitantes (índio, pfantino e 

missioneiro, gaúcho, riograndense e brasileiro). A poesia aparece engajada na "luta" 

social defes, servindo a música como aferta à consciência de seus patrícios, pois JJ ••• o 

povo merece uma primavera ... ". 

O missioneiro é um pensador e Ortaça tem consicência sobre a importância 

cultural de sua arte. Observe-se o seguinte trecho da música Reflexões de quem 

anda, composta com Eron Vaz Mattos: u.Porque os pendores campeiros, que este meu 

verso eterniza, é alma que se enraíza, firmando a crença de um povo. E, às vezes, 

quando removo o baú dos meus anceios, me sinto sobre os arreios fazendo pátria de 

novo". O payador missioneiro não é apenas saudosista, pois efe considera o papel 

ativo de sua arte em auxílio ao enraizamento da crença de seu povo. Ou seja, a 

decadência social dos missioneiros é diagnosticada como reversível e, assim como a 

vida pode brotar novamente das cinzas, comp!eta-se a circularidade do eterno retomo 

que é característica básica de qualquer mitologia. 

Afora outros temas ligados ao mundo campeiro e à vida cava)eíra, há músicas 

de Pedro Ortaça a descrever a vida áe algum guasca estropeado pela vida (um 

bêbado, outro cego, o carregador de ienha em São Borja etc.). Há também diversas 

músicas tratando de bailes26 
, onde a paixão pela fêmea é exaltada com imagens 

bíblicas. Essa ambivalência é típica do pensamento em Pedro Ortaça, algo r:nuito 

26 A música Lá no baile dos três nó descreve poeticamente um baile de campanha. Gaita que 
mia como noivado de gado. Roça roça até armar a barraca com a bombacha. O som da gaita 
comparado com berro como terne\ro mamão. Baile de co/a atada descreve o '' ... bochincho do 
Ntcanor ... ", onde há uma " ... guizada de china e macho ... "ao ponto do autor f\car " ... ma\s 
exaltado que cerne de guajuvira ... " _ No auge da fulia e do roça-roça, a letra d)z que o autor 
enchergou a paraíso, a eva e o adão. De um /J ... Adão que pegou a eva e comeu de casca e 
tudo ... ". 
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evidente no seguinte trecho da música Finado Trançudo: "Sou meu deus, meio diabo, 

meio herege meio santo, sou reza e sou impropério, sou berro e sou acalanto. Mas 

sou eu, de arma inferia, na tradução do meu can1o~'. 

Existem outros cancioneiros das Missões, com obra nem tão marcada pela f 
crítica sociaL Apenas como exempfo1 tenham-se alguns trechos recolhidos das 

rnúsicas de Xiru Missioneiro, escolhido até em função dele ser prestigiado e escutado 

num dos focais onáe se iáentificaram descendentes missioneiros (em São Lourenço). 

Em sua música Pampa de 23 {vinil, 1994), ele canta sobre seu mundo lllá de forau, do 

pampa do interior, com animais. Seu estribilho fala: ~~o Rio Grande é minha pátria, 

pampa xucro que floresce, caracu de bom gaúcho não queima e nem apodrece~~. O "lá 

fora" é apresentado como seu paraíso, só indo ao "povo" para adquirir as coisas de 

necessidade. Noutra música {O peão e a professora), descreve um tipo de ligação 

matrimonial etnograficamente reconhecida como muito freqüente na região rural, onde 

geralmente só as mulheres estudam. Diz o canto: "Ela só fala em colégio e do livro que 

tá lendo e eu balanceio a cabeça, faço de conta que entendo. E agarrado um no outro 

varamo a noite metendo". 

Xiru Missioneiro também tem música tematizando baile; outra dedicada aos 

ginetes do Rio Grande do Sul (Apenas domador), onde qualifica o "Rio Grande 

machou. Pingo de estimação é música dedicada ao seu cavalo, considerado como 

" ... seu amigo mais sincero ... ". Em Bagual da Bossoroca (cidade da região) o Xiru 

Missioneiro enfatiza sua masculinidade com metáforas ao estilo de " ... me criei 

correndo égua em rodeio ... ". O estribilho da música diz "sou baguat da Bossoroca, 

cuiudo bagual e meio ... Que judiaria, a bagual anda todo esqualepado". Nessa música, 

o compositor diz que gosta " ... de china a toa, que gosta de apanhá. .. ". Tem uma 

música dedicada ao tema da infidelidade matrimonial (Peste de chffre), onde "O 

homem que se casa arranja logo uma filial, que tem outro também ... " Isso vira um ... 

entrevere de chifre ... ", ao ponto de necessitar " ... dobradiça nas guampas prá passar 

em portão". A tematica da sexualidade é retomada na música O rabo da comadre, 

onde o autor abusa de trocadilhos em torno à metáfora de ir comer o prato de rabada 

de gado preparado peia sua comadre. O Xiru Missioneiro também tem músicas 

dedicadas ao tema da integração entre os missioneiros. Uma é Fronteira Aberta, um 

chamame inicialmente em cantado em espanhoi, dedicado ao rio Uruguai e cantado 

por um ~ ... índio que não quer se entregar ... ". 
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Mano Lima foi outro poeta a tratar da integração missioneira, na música De 

São Miguel a Mercedes, retomando as mesmas imagens analisada nos demais 

cantores: 11 

••• Essa terra tem dono, disse um índio do Rio Grande, ... sou meseta desse 

entrevero ... Por isso quando eu escuto uma cordeona tocá, chega a me levantá o pêlo, 

sou obrigado a gritar... Do canto macho dos gafes, à flor azui do aguapé, ainda se 

escuta esse grito do cacique São Sepé". Teh]10 de Uma Freitas também aborda 

indiretamente o assunto em Rio Amigo, dizendo que "... Esse meu canto fica como 

testigo, de um rio amigo, que longe vai...rio das fronteiras, rio Uruguai". 

Por fim, merece destaque a postura "étnica', expressa por Jaime Caetano 

Braun, ao declamar Prefácio. O autor inicia seu relato questionando sua capacidade 

de chegar ao entendimento completo da raíz de sua identificação como missioneiro: 

(( ... E a mim mesmo me interrogo, porque o instinto me diz, um payadordo país, nada 

mais do que um índio bronco. Como vai fala do tronco, se não conhece a raiz ... ". Efe 

continua a falar sobre "darinadas" e ((combates", sobre((··· tropeus das correrias ... " e 

" ... lanças en1reveradas como reHgias nazarenas ... ». Reverencia a cruz, " ... que foi 

sinueto de um sonho comunitário, ... repetindo outro calvário ... porque o Tupã dos 

selvagens desconhecia batina ... ". Conecta o índio ao gaúcho, dizendo que "ao lado da ~ 
toJderia, n~sce um outro monastério, onde aparece o gaudério, Hbertário e peleador, 

qúe vem prá ser o senhor deste garrão de hemisfério ... ". 

Jaime Caetano Brau dá sua versão sobre o nascimento do gaudélio, pária a I 
vagar pelo pampa do qual foi gradativamente alijado: " ... Essa é a herança de Sepé, na 

verdade um rei sem trono, alguém que pensa que é dono, mas na verdade não é. 

Mas tem garrão ~ tem fé, no deus pampa que elegeu. Só resta morrer, 

morreu ... Seguindo o tranco macio, desse Uruguai que não para ... ". Depois de sua 
' 

decrição sobre o prefácio da história e da cultura do Rio Grande, Caetano Brau 

retorna ao seu questionamento inicial, dizendo sobre sua auto-identificação como 

missioneiro, algo que o surpreende por não saber explicar: " ... 0 primeiro tapejara que 

a natureza pariu, mistura de potro e rio, de payadore trovero. No m~u registro primeiro 

há um aigo que não distingo. Como é que assim meio gringo posso ser tão 

missioneirott. 

Ainda que seja geralmente classificado apenas como tradicionalista, pela 

influência que exerceu e exerce aos movimentos que buscam a "manutenção', das 

"tradições gaúchas", J. Caetano 8rau expressa consciência em torno ao dilema de se 

assumir como missioneiro, mesmo possuindo melhor reconhecimento sobre a sua 
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ascendência européia, "gringa". O que é mais interessante em relação a esse tipo de 

identificação quase-étnica expressa pelo artista, é que ela se mostrou freqüente junto 

aos informantes mestiços etnografados no noroeste do Rio Grande do Sul. Assim, o 

artista está a expressar uma aporia étnica de dimensão regional, que não se explica 

apenas como tradicionalismo, nativismo ou gauchismo. 

Há, pois, tantas evocações artísticas, mas não há a regimentação de qualquer 

canal institucionai de organização coletiva mais ampfa que as famíiias nativas 

dispersas. Enquanto descendentes de povos originários tidos como extintos pela 1 

historiografia oficial, as agências indigenistas nem sabem sobre sua existência, nem 

chegam a pensar em lhes fornecer qualquer apoio. Em certo sentido, a invisibiHdade \ 

coletiva mantém-se porque os descendentes Guarani-missíoneíros ainda não I 
descobriram ou não podem desfrutar das vantagens poUticas abertas pela nova 

Constituição brasileira, no reconhecimento áo áireito à manutenção áa sua áiferença e 

possibiiidade do reintegração de posse dos direitos territoriais, e outros 

consuetudinários, herdados de seus antepassados. 

Os versos dos payadores missioneiros mostram que sua consciência <(política" · 

tem relação com o quadro da invisibilidade de seus patrícios dispersos, canalizando a 

motivação social do «missioneiro" pelo viés artístico, o que também é fortemente 1 

manifesto nas cidades, assumindo proporções de regionafismo ou de nativismo. Do { 

que foi possível etnografar, entretanto, é temeroso reduzir o "damor' missioneiro como 

se fosse um fenômeno apenas regionaL Ele pode até assumir a forma de \ 
t 

regionaiismo, mas porque esse é o caminho peio qual a identificação autóctone dos \ 

invisíveis consegue sair do silêncio histórico ao qual está reduzida na fusão de 

horizontes hermenêuticas do sui do 8ras~l. Os poetas e payadores assimilam grandes 

porções da versão oficia( da extinção dos índios missioneiros, para enalftecer a figura' 

dele como o pária, o guaxo, que serviu de esteio, de palanque da história, de onde 

surgiu o gaúcho missioneiro e o brasileiro sul-riograndense. 

Não há como negar, existe o naüvismo missioneiro, mas é possível entendê-lo 

também como resultante da transfiguração produzida pelo velamento reiterado sobre a 

existência etnográfica dos endaves rurais de fammas de descendência Guarani

missioneira no Rio Grande do SuL Nos mesmos encfaves onde nascem os artistas que 

crescem e se toram profissionais nas cidades, onde a música e a poesia nativistas 

missioneiras tomam outra dimensão diversa.áa original. 

1
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Na iocalidade de origem, o músico e o cantor-declamador são elementos de 1 

integração comunitária, nas festas para dançar chamadas "baHantas", realizadas \ 

originalmente nas "ramadas" e especialmente nas datas religiosas reverenciadas e 

fins-de-semana, ou nos galpões de comércio ("boHchos") junto aos cruzamentos 

("cruzas") das estradas. Aiém disso, o payaáor também reitera temas em torno à 

decadência das missões, g}orificadas como a perdida idade do ouro , assumindo o 

sangue e a "raça" Guarani que ele sabe, ainc;ia que vagamente, possuir. 

Tanto o orgulho quanto o sentimento de perda são expressos nessa arte, que 

cotidianamente sensibiiiza piatéias de mestiços pobres d~pois da jornada do trabalho 

agropecuário, pelos lugares por onde o cancioneiro se ~sloca acompanhado de sua . 

guitarra (violão). O payador é a reencarnação viva do gaúcho sem paradeiro definido, 

um guaxo depois do fim das Missões. Há catarse coletiva toda vez que ele, quase · 

sempre a troco de ''trago" (cachaça, vinho ou cerveja), toca sua guitarra embalando 

estribilhos rimados, expressando sua condição social e a de seus patricios. É nos 

centros urbanos - pela transmissão das rádios, em festivais de música ou eventos 

culturais - que tais manifestações artísticas assumem um caráter nativista ou regiona1, 

afastanáo o perigo trazido pelo sentido étnico que a identificação missioneira também 

contempla. 

2.1.8 - Fragmentos genealógicos 

O texto trouxe acima um pronunciamento poético de Jaime Caetano Brau, onde · 

está expresso um di\ema que atinge muitos dos mestiços da região noroeste do 

estado. As pessoas não conseguem explicar porque "arrepiam o pêfo" quando 

escutam um missioneiro cantar, principalmente entre os que sabem serem apenas 

descendentes de pessoas "de origem~~. Há uma comoção geral em torno ao atavismo, 

das Missões, sem que vínculos genealógicos sejam conectados com os Guarani 

missioneiros do passado. tsso como regra gerai principalmente nos centros urbanos e 

entre os jovens, decaindo em freqüência entre os mais velhos e residentes nas áreas \ 

rurais mais afastadas. 

Foram observadas tênues estratégias coletivas de exercício da memória 

genealógica na região em estudo, mas não se pode dizê-las inexistentes. Nas 

\oca\idade rurais e mais antigamente que agora, as conversas sobre parentes e 

ancestrais é assunto retomado tradicionalmente por pessoas vethas, envolto na 

mística dos ""causos~' que se contam nas rodas de chimarrão. Durante os 
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levantamentos, o mais comum foi as pessoas desconhecerem qualquer laço de 

parentesco com 'l1ndios" ou '~bugres", mas detalhando com clareza seus ancestrais 

descendentes de europeus. Quase sempre1 entretanto, ficava a impressão etnográfica 

de que aigo podia estar sendo escondido pelos informantes. 
i 

Há a evidente possibilidade de que o <lesquecimento:: sobre prováveis \ 
I 

ancestrais originários seja estratégico, considerando a regra geral de preconceito · 

social que existe em torno aos que se aproximam da posição de autóctones, tidos 

como sem origem. Assim, outro traço da invisibilidade é camuflar os vínculos 

genealógicos, para assumir posições menos desqualificadas na hierarquização do 

processo produtivo e na disputa pela obtenção de seus resultados. De alguma forma, 

os informantes mostravam-se vacilantes em falar de sua origem indígena. Isso ficou 

muito evidente no tipo de encadeamento discursivo que João Pedro Furtado deu, no 

Rincão de São José, ao responder a pergunta sobre sua "origem:': ~·Eu sou castelhano 

puro ... ". Uma pausa de silêncio se seguiu como se tivesse terminado sua explanação; 

até que ele completou, àe maneira mais acanhada: u ••• por parte de pai...e mãe 

paraguaia". 

No todo, entanto, a fragilidade da genealogia autóctone missioneira não deve 

ser considerada apenas enquanto uma derivada da crise civilizatória sobre os antigos 

índios das Missões. Pode ser tida também como adaptação da lógica cultural Guarani 
1 

ao contexto hierarquizado da sociedade regionaf, sem que tenha havido ruptura critica ( 

com a sua cosmologia tradicional. Neste ponto, é necessário recordar a analítica \ 

etnológica que Viveiros áe Castro faz da cosmologia e áa pessoa Tupi-Guarani (1986)' 

a partir do exempto da iógica antropofàgica dos Araweté. É correto continuar aceitando 

suas hipóteses sobre u ••• a existência virtual de uma estrutura Tupi-Guarani da Pessoa'' 

{Viveiros de Castro, 1986:22). Assim, a fraca referência genealógica entre os 

descendentes missioneiros também resufta daquefe " ... afgo comum ou geral entre as 

diferentes sociedades Tupi-Guarani, para além de uma identidade lingüística e por trás 

de uma aparente diversidade morto-sociológico - mesmo que este algo seja um ponto 

de dispersão de diferenças" {lb:23). 

Os autóctones missioneiros são invisíveis também porque possuem 

características sociais similares as dos Araweté, a começar pela redução acentuaáa 

das formas institucionais e cerimoniais mais desenvolvidas em outros grupos Tupi

Guarani. Entre os invisíveis missioneiros do sul do BrasiJ, não foi encontrada nenhum 

tnstituição acima da família geralmente patrHocal - reproduzindo o padrão regional -, 
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integrada geralmente pelo progenitor mascuiino e companheira, seus filhos, genros,/ 

noras e netos e agregados. Há uma simpHficação de categorias e instituições sociais €f 
I 

uma economia de símbolos e práticas rituais. Seus regramentos sociais são~ 

"hnperceptiveis" (ib:46). 

}sso tem como contrapartida, na sociedade Araweté, o desenvolvimento de um 1 
I 

discurso cosmológico complexo e exuberante. Seu imaginário prolifera na palavra e no 

canto. "Há muito pouco para ser visto; quase tudo, do essencial, se passa em tOutra 

cena'. Em certo sentido, pode-se dizer dos Araweté o que se disse dos Guarani: aqui 
( 
• 

também 'tudo é palavra' ... " {fb:23-4). Para o Tupi-Guarani, há um excesso ou 

suplementaridade do discurso cosmológico em relação à organização sociaL A 

sociedade pode estar "frouxamente estruturada,, mas há sempre uma maior 

orientação "vertical" e cefeste do pensamento. Por isso, há a preponderância do 

~~bre a instituiç_~o. da paiavra sobre o emblema e o esquema ritual, da série \ 

cosmoíógica sobre a série sociológica. 

Este quadro tem sua apHcação também para o caso dos descendentes 

Guarani-missioneiros no noroeste do Rio Grande do Sul, mesmo considerando três 

séculos e meio de integração civilizada. Tanto a invisibilidade étnica dos «missioneiros" 

é eficiente, que se mos1rou dificH superar etnograficamente suas resistências e 

camuflagens simbólicas em torno ao seu ser originário. Por isso, não foi possível medir 

o grau de vigência de uma cosmofogia compartilhada entre efes e os demais grupos 

Tupi-Garani. De qualquer forma, as letras das músicas analisadas no item anterior f 

desta tese mostram elementos cosmológicos transferidos ao contexto ideológico da \ 

utopia política e da crítica sociaL 

Para tomar exemplo ilustrativo de uma analítica que aqui apenas se sugere, a ~ 

ênfase no ser errante e desenraizado do gaudério tem correspondência com a r 

cosmologia Tupi-guarani em seu "cógito canibal", para quem a concepção de pessoa' f 
se faz no destino de "tornar-se outro", de um ser que é sempre um devir, um "intervalo 

tenso'' e sempre em movimento, um "entre" e não um ente (ib:118). Por isso, é 

necessário concordar novamente com Viveiros de Castro, quando coloca que é o 

material dos Guarani ....... que coloca as questões mais instigantes para a etnologia 

Tupi-Guarani atual - desde o problema do lugar e função da vida religiosa na 

reprodução social, até as razões e formas da extraordinária resistência apresentada 

por essa povo face à 'civilização'" (ib:100). 
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Por isso, é etnologicamente compreensível que a memória genealógica dos 

missioneiros seja de pequena profundidade e de aparente caráter residuaL lsso é 

váfido apenas em termos gerais entretanto, pois alguns poucos jnforman1es souberam 

dizer algo ou muito sobre seus ancestrais missioneiros. Os fragmentos coietados entre 

esses informantes privilegiados permtiram esboçar uma conexão entre os nomes de 

algumas famílias e a ascendência autóctone, às vezes designada ~~bugre~\ ~índia~\ <.\de 

raça", ltparaguaia" ou ainda reconhecidamente Guarani. São raras as palavras em 

Língua Guarani usadas como sobrenome de família. No geral, a posição autóctone 

dos ancestrais aparece figada a nomes de ascendência espânica ou iuso-brasiffeira, 

mas com forte marca da nomenclatura cristã. 

A pesquisa identificou que as formas de transmissão dos sobrenomes entre as { 

gerações está condicionada por fatores múltiplos atuanl:es ao longo da história. O 
l 

Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul publicou (AHRGS, 1990) a trascrição de um 

grande volume de documentos relativos aos índios Guarani que foram deslocados da 

região dos Sete Povos para formarem a Aldeia dos Anjo em 1757, no que é hoje o \ 

Município de Gravataí {região da Grande Porto Alegre). Dentre os documentos, há 

uma Usta de "matriculas" dos Guarani vindos de Santo Ângeto, São Miguel Novo, São 

João, São Nicolau e São Miguel Velho. Foram mais de 2.500 índios "rebatizadosn, 

recebendo nomes portugueses e passando a confundirem-se como os nomes 

fammares luso-brasileiros existentes na região. Como diz a historiadora Ana Cristina 

Oliveira Álvares, na apresentação técnica da refer\da pubncação, a imensa nstagem de 

"rebatizados" mostra a operação oficial ·de levar à perda da identidade indígena, ao 

que se associava ~~ ... a proibição do uso d Hngua tupi-guarani, tanto para adultos, como 

para crianças, sob pena de serem castigados. Completava-se a este cerco a 

catequese feita através das escolas de meninos e meninas, onde a reza do terço 

em português era obrigatória" {AHRGS, 1990:7?7
• 

27 A Hstagem referida traz os nomes originais de alguns Guarani-missioneiros rebatizados ao 
chegarem na Aldeía dos Anjos. Dentre os nomes masculinos aparecem Poty, Cababayu,. 
Taropi, Mandará, Jeju, Acaguipe, Nandarica, Beraíy, Nesum, Cachu, Aacajuipe, Macuini, 
Parapoty, Gaxumbay, Coreja, Guacace, Porangary, Tiriju, Chirá, Abaya, Mbity, Cunumipa, 
Cayica, Aracuy, Guarapy, lerepy, lriboty, Aracuy, Araucy, Tirapa, Tiaraju, Patagui, Caguarí, 
Payeyú, Buricá, Somei, Turumã, Mandaci, Marurá, Yriboty, Beraty, Guyho, Birichua, Chareçu, 
Guirama, Marurá, Núnia, Cureyã, Berixua, Butu, Chiram, Tayvare, Acabu, Guajuricá, Mbarie, 
Acuju, dentre muitos outros. Alguns homens eram designados por ape\idos como "Cego'' e 
flPaufista" antes do rebatismo. Dentre os nomes para muiheres, encontram-se Mandasay; 
Jbatoby, Chauby, Paranhegá, Cujaruy, Jeré, Guabay, Cajé, Cunhá Ory, Cunhámiri, Cunhambiju, 
Bairu, Tajurahé, Aropá, Gueji, lbarete, Cunhaory, Boreay, Arembo, Namanday, Parasiri, 
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O exemplo da Aldeia dos Anjos indica o padrão ocorrido com todos os 

descendentes missioneiros a partir da última metade do século XVm no sul do BrasiL 

Nesse caso, tratou-se de uma iniciativa oficial e realizada de supetão. Na Região de 

São Miguel, exatamente porque seus habitantes foram deslocados em massa para 

Gravatai, poucas famitias autóctones permaneceram, sobreviventes porque vagando 

no anonimato, atingidas por um processo mais gradual e desde relações interétnicas 

espontâneas. Famílias dispersas e residuais continuaram habitando as áreas de mato 

e circulando pelos campos. As guerras de fronteira foram exacerbadas pelos 

processos de independências nacionais ocoridos na Região Pta1ina e Brasil desde o 

inicio do século XIX. 

A conseqüência social mais importante desses processos foi o uso do serviço ( 

mifitar dos Guarani-missioneiro (e dos Charruas ao sul} na consolidação, anexação ou 

defesa de fronteiras. lsso gerou a ruptura da quase totalidade de fammas missioneiras, 

uma vez que todos os jovens eram requisitados como contingente em proí da defesa 

dos ideais eurocêntricos travestidos de nacionalismos. Depois d~ 1801 {Conquista r 
paulista e curitibana da região das Missões do Rio Grande do Sul}, as mulheres 

Guarani foram concentradas junto aos antigos povoados em ruína, onde serviam ao 

divertimento sexuaf dos recém chegados conquistadores brancos e procriavam 

mestiços, também incorporados às mHicias de fronteira. Em tempo de paz, os 

caudilhos fuso-brasifeiros passaram a adotar o trabalho indígena em apoio à criação 

pecuária dentro das estâncias e invernadas por eles apropriadas, vivend.o também dos 

recursos vegetais produzidos pelas indias agregadas. Foi natural que, a partir de um I 
dado momento, alguns filhos mestiços do fazendeiro viessem a receber o nome civil 

do pai e, no casamento, a mulher índia receber o nome do marido. , 

Não fossem as mulheres Guarani, o mundo simbólico indígena teria \ 

desaparecido completamente. Mesmo no caso de fifhos mestiços, sua pedagogia 

tradicional ocorre enfaticamente na intimidade da relação materna durante toda a 

infância. A criança aprende a falar a língua pelo diálogo constante que a · mãe 

estabelece com a criança desde o nascimento, principalmente se a criança não t~m a 

presença do pai. Por outro lado, a adoção áe sobrenomes portugueses ocorreu em , 

conformação com as exigências de ingresso à vida civii, mas de maneira a produzir ( 

Parassá. · Dayetay. Tabínguá, Dahó, Abacatu, A)eray. Mboroá .. Tanday, Jraruy~ Tapeá, 
Mangagatur Abayr Paraná, Paraguazur Iarayba, iray e outros. 
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uma adequação aos cmérios da civilização íuso-brasHeira em detrimento da auio- I 
I 

identificação autóctone e feminina. v 

É possível imaginar controiadamente alguns detalhes dessa relação entre a 

genealogia "civil" que se instaurou e a fifhação tradicional negada, mas não suprimida. 

No caso de São Miguel, há alguns dados a sugerir como a genealogia ''civil" foi 

adotada por aiguns ao iongo do último sécuio. Vive na cidade um veího quase 

centenário, identificado como \\bugre" pelos moradores }ocais e que tem por 

sobrenome Antunes de Jesus. A nominação "de Jesus" é muito peculiar e indica 

influência colonial espanhola, o que é tr~ço igualmente missioneiro. Seu nome é 

Gervásio e nasceu no início deste sécufo. fsso indica que até então era fegitimo 

registrar pessoas dando vasão a uma identificação cristã-missioneira delas. No 

~ntanto, é ilustrativo considerar que um de seus fifhos (Gabriel, 57), ao menos~ não 

herdou esse úitimo sobrenome em cartório, estando registrado apenas como Ferreira 

Antunes. A supressão do "de Jesus'' indica provavelmente uma opção consciente do 

pai ou do fiiho, considerando um novo momento histórico, onde esse traço missioneiro 

ou indígena teve que ser suprimido como referente à sua estirpe familiar. No entanto\ 

é interressante observar que o prenome Gabriel resguarda a identificação do filho com 

a cosmofogia cristã. Por outro fado\ entrevistamos um dos irmãos de seu Gervásio 

conhecido como Maneco, de nome Manoel Antunes de Jesus, que grande contribuição 

deu à pesquisa levando-nos ao local da "Tapera do Bugre Velho,, assunto tratado em 

tópico especial a seguir. Apenas alguém com alguma identidade com o ~\Bugre Velho" 

teria tirado o chapéu e ascendido uma veia em seu respeito, quando visitamos sua 

tapera {foto 55). ~ 

O detaihamento genealógico da ascendência missioneira é uma empresa por 

demais complexa. Aqui não se foi além de encontrar alguns índices que precisam ser 

melhor detalhados futuramente. Dentre os casos levantados, refira-se que um ou 

ambos dos sobrenomes "Batista da Cos1a" estão iigados a índios da região de 

Palmeira das Missões, antigo erva\ missioneiro. Um ou ambos dos sobrenomes 

"Fagundes de Camp~s" estão ligados a índios que vieram da região de Curitiba, no 

Paraná. Os descedentes etnografados destes últimos, no Rincão dos Ribas {São 

Miguel)\ provavelmente chegaram à região junto ao ciclo do tropeirismo, que são 

. designados localmente como «índios birivas". A informante Alzira {Vjla da Alegria, São 

Miguel) identificou a mãe do pai (avó) como índia e seu pai como "índião", sem saber 

dizer qual era o sobrenome de registro para ele. A única coisa que soube dizer é que 
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herdou o Ofiveira· do pai, que provavefmente herdou de seu respectivo paj, avô de 

Alzira. O sobrenome da sua avó paterna \he é desconhecido, indicando uma das 

formas como a ascendência autóctone foi integrada ao sistema de marcas e patentes 

que rege a vida civil brasileira. O marido de Alzira , Seu Dorcino, disse que seu pai 

joão da Costa Leite tem sangue índio, e que o sobrenome Pinto de Menezes também 

esta presente na geração dos avós. DmcH definir com clareza qual dessas iinhagenns 

familiares tem maior ou menor vínculo autóctone. 

O caso do Seu Emílio também trouxe a)gumas sugestões. A primeira é a de 

que ele apenas mais recentemente passou a se preocupar com o assunto, tendo 

muitas tacunas no conhecimento de sua genealogia. Em segundo, porque Emílio e sua 

esposa Cfeni são primos por parte de avós (o avô paterno defe era irmão da avó 

materna dela) ambos reconhecidos como indios pela pesquisa que e\e fez. Na 

geração de seus pais, ambos disseram que os de origem indígena estavam casados 

com u.itaiianos", ainda que não souberam reconhecer qualquer sobrenome que 

indicasse essa (lorigem~:. Pelo lado indio do pai de seu Emíiio aparece o sobrenome 

"Correa dos Santos". O sobrenome "Correa" também aparece H gado a "Garcia", a 

"Pereira1
' e a "Batista", segundo a finha ascendente do seu Adão, colega funcionário 

público do lPHAN. O sobrenome "Pereira 8rum" aparece muito ligado à condição de 

"índio,, "bugre" e "cas1efhano", segundo a informação de seu Jango (João), residente 

na Vila A\egria em São Miguel. 

Pela descrição do cafuzo Pedro da Silva Costa, morador da mesma vila, o seu 

sobrenome "Costa" está ligado a um avô "biriva, que veio áa Serrinha Velha, antigo 

distrito de Sobradinho. Seu Diamantino Lemes de Oliveira reconhece seu avô como ... 

"brasileiro puro", cujo nome era "Candinho irasoque", tafvez ainda o vestígio de um 

termo indígena neste último sobrenome. O sobrenome "Ferreira", da região do Rio 

Santa Bárbara (São Miguel}, também aparece em pessoas identificadas iocalmente 

como possuindo algum "sangue" de índio na famma. Os sobrenomes "Caetano, e 

"Ávila" aparecem ligados a "~ndios"e "bugres" da região do Rincão dos Vieiras, junto ao 

rio Urubucaru, conforme identificou Barrasco entre os seus ancestrais, sendo que este 

mora hoje na periferia do povoado de São Lourenço (município áe São Luiz Gonzaga). 

Barrasco mantém-se descalço, analfabeto e meio marginal ao sistema civiL 

Todas essas informações são ainda aproximativas, mas indicam o cuidado a 

ser adotado por levantamentos genealógicos que pretendam derivar um 

reconhecimento étnico imediatos das finhagens famifiares distribuídas na região. O 



pesquisador deve equacionar a arbi1ranedade do registro civif enquanto a versão do 

"vencedor", que legitimou apenas nomes iberobrasileiros em compatibilidade com o 

sistema patrilinear oficiaL Por seu lado, os informantes não possuem segurança 

quanto ao nome de registro de seus ancestrais, indicando desconhecimento. Os 

sobrenomes devem ser avafiados desde uma compreensão sobre seus limites 

interpretativos, ainda mais considerando a importância das muiheres de ascendência 

indígena na formação do primeiro substrato populacional áa civilização no sui do 

Brasil. 

importante observar, finalmente, que os informantes mais auto-reconhecidos' 

com tendo "sangueJJ autóctone nada sabem sobre direitos originários a serem 

pleiteados, de tão eficaz foi o velamentc histórico que sobre eles se impôs. Por outro 

rado, sua invisibifidade cufturaf pode~ um dia no futuro~ se transformar em afgum 

processo de mobiiização e emergência étnica, além da atuai canalização artística já 

analisada antes. Há muito potencial para que isso ocorra, como se pode acompanhar 

acontecendo com a~guns dos principais informantes desta pesquisa. As informações I 
aqui sistematizadas poderão, talvez um dia, ser útil a essa mobifização étnica possíveL j 

2.1.9 - Reclames contra o intervencionismo estatal 

Nas áreas rurais do Município de São Miguel das Missões1 é recorren1e a 

queixa contra o intervencionismo federal, que removeu as estátuas missioneiras das 

comunidades onde efas estavam integradas, segundo contam, desde o fim das 

Missões. Re}atam que cada uma delas teria um }ote de terra doado por antigos "' 

fazendeiros, algo que poderia, segundo sugerem, ser usado pela prefeitura de São 

Miguei para iotear e doar aos miguetinos sem terra. 

Na entrevista que fizemos com João Pedro Furtado no Rincão de São José, foi 

relatada a tradição antiga existente em tomo à imagem missioneira (em madeira) do 

São José, antes dera ser recofhida ao museu pefo seu Hugo Machado. Disse que 

havia periódicas (de 5 em 5 meses) reuniões do pessoal da comunidade, que iniciava 

com a matança de antmais doados por cada um. Festejavam o dia inteiro. À noite, se 

recolhiam e a imagem do santo ficava no altar. 'tEm tempo de seca, era lavado o 

santo. Prá chover, e choviaf E agora, o que íamo fazendo?". Reclamou que a imagem 

foi recolhida ao museu e a devoção acabou. Reclama que lá no museu 

"despedaçaram" toda a imagem, tirando todo o ouro que tinha dentro dele. "O santo tá 

todo aos pedaços ... Quatro homens não podiam prá dá banho [de tão pesado que era] 
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. E agora ... primeiro furaram nas costas defe ... prá ver o que tinha dentro. Desabaram 

com o cadáver dele)". 

Voltou a comentar sobre a devoção ao São José: "Eu fui criado naquele 

sistema de chegá de mãozinha arrumada~ beijar no pé do santo e saí prá fora! Não 

tinha de ficar ali de farra . ..la lá, fazia as obrigação e saia prá fora r'. Disse também que 

o pessoal pagava promessas para o santo, colocando fita ou vestuário na imagem. 

Relatou histórias que os antigos contavam ào tempo em que os jesuítas orientavam a 

confecção das imagens: "Diz que quando eles iam de~rubar a árvore prá fazer o 

santo, não era prá deixar cair no chão. Fazia aquela freira de gente. Uns cortando prá 

derrubá e os outros escorando prá não batê no chão, prá fazê o santo. Diz que até que 

a madeira vinha por cima, matava a metade, matava os selvagens". 

Ao mesmo tempo~ João Furtado refatou que possui expectativa em retomar a 

devoção antiga ao São José, pianejando ajudar à construção de uma nova igreja. 

!(Vamos ver se vai sair essa igreja católica, que é a mesma igreja do São José, mas 

ele não volta mais prá aí, não ér. Esta sua negação é uma esperança vaga, de quem 

sabe ser quase impossível anular o poder do intervencionismo estatal que "recolheu'~ a 

imagem do São José para o museu. João Furtado estabelece conexão direta entre o 

fim do "sis1ema" dos antigos com a remoção da imagem, quando disse: " ... mas você 

vê, tiraram o santo dali, tudo se desmoralizô... tudo caiu fora! É mesmo que nós tirá 

uma árvore dali, terminou a sombrat É bem assim como eu tô dizendo". 

Outro Furtado de nome Antônio (75), na mesma localidade, descreveu outra 

dimensão envolvida no costume de respeito antigo às imagens em madeira dos santos 

missioneiros. A estátua do São José era ·~proprietária" de uma porção de· terra, doada 

por uma fazendeira devota nos tempos antigos, em pagamento a uma promessa 

realizada. Disse efe: 
14 

••• aquele terreno da estrada prá cá, que não tem documento, aquilo é de São 
José. Não tem documento. Pois a velha dona dessas terras ai, deu prô 
santo ... Sinhazinha Riba, parece que é. Ela dava uma novilha todo o ano prá 
festa do São José. Comiam, bebiam. Ela era dona da esquina de São Miguel 
até a barra do São José. Essa serra velha tudo era dela. Com aquela 
fofocagem, ela fez uma promessa, contavam os antigos ... Eia fez promessa prô 
santo. Se eta ganhasse eta dava não sei quantas hectária prô santo ... E essa 
terra ai, eu não quis dizê nada prô prefeito, mas essa terra dá prá cortá em lote 
e fazê uma vifazinha. Não tem dono f É da imagem ... 

O mesmo efeito desarticulador descrito para o São José foi referenciado como 

também tendo ocorrido em outra localidade, naquela que detinha a antiga posse da 
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imagem de Santa Soledade, igualmente removida ao museu situado na cidade de São 

7viigueL Em hipótese, a grande maioria das imagens missioneiras recolhidas ao Museu 

das Missões (em número de 97) deve ter provocado efenos similares.. levando ao 

desaparecimento de práticas culturais e religiosas rurais surgidas depois da 

decadência das missões. A intervenção patrimonial oficial seguiu critérios 

exdusivamente ·.tburgueses~~, de veneração distanciada da arte, rompendo com 

importantes costumes culturais de uma sociedade locaL 

2.1.1 O - O caso da '~apera do bugre velho" 

Foj importante constatar e1nograficamente que a questão da terra tenha\ 

aparecido subjacente até mesmo ao tópico da intervenção federal sobre a imaginária 

missioneira. Importante porque evidencia uma incompatibifidade, uma contradição . 

presente entre diferentes cosmologia e entre suas conseqüências práiicas. De um I 
fado, a "cosmoíogial: estatal moderna em sua versão brasiieira, privatista ao mesmo I 
tempo que protagonista de um ('público" abstrato; de outro, as cosmologias das { 

alteridades culturais originárias, propositalmente desconsideradas na implantação do j 

processo civiHzacionaL O intervendonismo estatal sobre a imaginária barroco

missioneira é exemplo de como as alteridades culturais autóctones foram denegadas 

em nome do "patrimônio púb\ico"l suprimindo direitos consuetudlnános 

conectavam um "pedaço de pau" esculpido com uma ritualista cristã~ e, com uma 

forma alternativa de Hdar com o coletivo sem recair na abstração em torno a um 

("público" desconhecido. Um "pedaço de pau" sacralizado legitimando o uso coletivo de 

um lote de terra, porque assim tradicionalmente estabelecido antes da ação estatal. 

Portanto, a remoção das estátuas para o museu foi um ato em continuidade à 

poHtica oficial de etnoddio das alteridades autóctones, o que acabou auxiliando à 

liberação de segmentos da terra para a apropriação privada. Há outro caso etnográfico 

co\etado no interior do município de São Miguel, que ilustra muito bem a isenção 

histórica do Estado brasileiro frente ao esbufho privatista de áreas antes sob a posse 

tradidonai de famíiias originárias. Trata-se do caso da u.tapera do bugre velho", corno é 

ainda hoje reconheciáo pela tradição orai locaL Ele suscita uma série de 

questionamentos em torno ao tema dos contatos interétnicos envolvendo os invisíveis 

missioneiros. 

Chegou-se ao assunto por acaso em maio de 1997, na localidade de Restinga 

Seca. O informante Pedro RezeJ da SHva e sua sogra Maria Montenu fizeram os 
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primeiros comentários sobre o assunto, em resposta ao questionamento desta 

pesquisa. Dona Mana relatou que tinha medo dos bugres quando era pequena, 

particularmente de uma mufher que regularmente via. Hav}a um grupo de bugres 

morando na região em que sua famma residia, " ... prá baixo dum campo, na 

invernadinha do finado jango ... ". Surpreendente foi descobrir que o i oca! onde os 

referidos bugres moravam está, até hoje, carregado de uma mística peculiar. A 

mesma informante diz que ainda tem gente com medo de chegar perto do local onde 

os bugres moravam. O relato mais completo veio de seu genro, que acampava ali para 

caçar e pescãr: 

"Nós tinha medo quando ia \á no lajeado. Eram fammas de bugre que moravam 
em casas cobertas de palha. Hoje virou campo. EJes moravam na 
invernadinha, atrás da tapera do finado Cândido (Candinho). Em frente do 
Avelino Machado, onde o Piratini faz uma volta grande. Para baixo do cemitério 
do finado Tomé, dos Machado. Prá cá da fonte alta. É que esse bugre tinha aH 
uma boa quantia de terra ali. É_ que ele era ... e tem até hoje o sinal, o vafo que 
onde era divisa dele. Um valo. De primeiro, a divisa não era feita com cerca, era 
feita com vala funda no chão. E lá tem ainda. Hoje em dia tá já. .. Ali ele cercou 
que era de1e, não é? Ele pegô um lugar fácii de fazer, porque o no faz uma 
volta medonha lá .. vem e efe faz aquela atora, afi sai noutra sanga funda que 
tem \á. AH e\e conseguiu atorá bem fáciJ aquele pedaço grande a\i. Eu calculo 
que fosse, porque ali é bem fácil fazê esse cerco. (O local é hojeJ ... campo 
nativo, assim. Hoje é terra de João Albino Medeiro, advogado. Conhecido como 
Negrão, criado do finado Borges". 

\;É que esse bugre tinha ali uma boa quantia de terra ... Ali ele cercou que era 

dele, não é?". Dona Maria é sexagenária, o que demarca sua infância e esses 

acontecimentos à década de 1940. Até essa época/ algo permitiu que essa 'amma de 

bugres mantivesse a posse tradicional de um lotes de terra ao ponto de demarcá-lo, 

junto ao rio Piratini. Entretanto, algo aconteceu depois disso, levando à morte trágica 

dos bugres. O Seu Pedro perdeu espontaneidade na fala, quando perguntado sobre o 

destino desses bugres: 

"Hô nega fvoltando-se para sua sogra), conta prá eles como é que foi...IDona 
Maria se recusa a faiar1 A senhora não sabe que ele morreu queimado? Efe 
matô a mulher e o filho, né que é? E1e matô ... e se encerrou noventa dias 
dentro da casa, só encerrado !á. Daí ficou fora de si~ louco, não é? Aí efe 
morreu, depois botou fogo na casa e morreu dentro da casa. Ai e\e disse, na 
hora que pegou fogo, que ete ia incomodar mais 300 anos naquele lugar. Até 
agora é assombrado lá. Eu tive acampado lá. De dia aparecia assombração prá 
nós. Nós não fazia contai Nem tava! Mas de noite ele nem deixava nós 
dormir ... e de dia também1 De repente que nós tava assim, começava a atirá 
pedra em nós. Aquilo chegava roncando no meio das árvores, as pedras 
caiam. Via o barulho caí no chão, não enxergava mais nadal Não tinha nada) 
Chuva~ às vezes, se acordava de noite abaixo d'água. Saiá prá fora, não havia 
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uma nuvem, uma lua clara. E de dia, às vezes, cruzava um cachorrão preto, 
no acampamento assim. Cruzava por dentro da barraca que nós tava, onde 
fizemo o rancho. Mas era coisa séria i. .. ". 

Mesmo que aiguns outros dados coietados mais tarde tenham trazido dúvidas à 

veracidade de alguns pontos da história de seu Peáro, a situação de morte trágica do 

bugre velho coloca a questão etnográfica sobre as causas de sua ~tloucurau ao ponto 

do suicídio. ·Antes de morrer, entretanto, o bugre velho lançou uma maldição de 300 

anos sobre o lugar de sua moradia e morte. Uma maldição que se mantém viva entre 

as pessoas da região, ao ponto de gerar fenômenos perceptíveis inexplicáveis para 

quem se arrisca profanar o tocal. 

Como não poderia ser diferente, a pesquisa dirigiu-se, em seguida, ao 

reconhecimento do local onde ficava a tapera do bugre velho, no Rincão dos Godin. 

Acompanhado do fazedor de poços Adão Echarlods Pereira, eu e Emílio chegamos à 

residência de Manoel Antunes de Jesus, conhecido localmente como Maneco. Efe é 

capataz do advogado "Negrão", dono da propriedade onde está a tapera. Seu Maneco 

é conhecido de EmHo, pois foi através defe que conseguiram licença daqúele para os 

Mbyá coletarem recursos florestais dentro de suas terras. Maneco estava muito 

receptivo, mostrando a grande quantidade de ervas e fru1iferas espalhadas por seu 

terreiro. Sem qualquer constangimento, levou-nos até o loca\ da "tapera do bugre 

velho". Antes de sair de casa, entretanto, pegou uma vela e fósforos. Ao chegar fá no 

mato onde disse ser a tapera, tirou o chapéu e foi procurar uma árvore de branquilho, 

perto de um grande cedro, que serve de referência para o pessoal sobre a localização 

dessa tapera. 

Na base do referido branquilho, existem pedaços de arenito aparelhado e de 

tiiofos grandes do tipo dos antigos. Ali mesmo Maneco ascendeu a veJa e a deixou 

queimando em homenagem ao bugre ve,ho {foto 55). O local mostrado como o da 

tapera fica na borda de um mato~ dentro do qual há uma canhada e vertente próximas, 

dando boas condições de ocupação humana. Há outros fragmentos de tijolo e pedra 

aparelhada espalhados pefa área. Há também uma mancha plantada de atho macho, 

indicativo seguro de ser uma tapera humana. Maneco fala um pouco sobre a crença 

em torno ao local e relata o caso de uma mulher que ficou completamente 

enlouquecida quando morava próximo ao locai da tapera, do que só se curou quando 

saiu definitivamente dafi. A mesma história foi recontada depois\ quando entrevistado 

Ezequiel da SHva Martins, na Esquina Ezequiel, acrescida de detalhes. A doença da 
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mulher era um contfnuo delírio em que efa se punha nua, gritando e nada comendo. 

Foi necessário a intercedência de um médtum espirtta para diagnosticar tratar-se do 

espírito do bugre velho a atormentar a alma da pobre mulher .. receitando que efa 

saisse da H imediatamente. 

Os reiatos em torno ao caso da tapera do bugre velho enfatizaram a dimensão 

mística e espiritual dos acontecimentos, algo menos valorizado por EmiHo e o poceiro 

Adão, quando conversamos depois sobre o assunto. Quando retornávamos para São 

Miguel, depois de deixar Maneco em casa, seu Adão fez questão de comentar que o 

caso do bugre velho estava mal contado. O que ele achava mesmo, considerando sua 

experiência do que viu acontecer no interior do Mato Grosso há poucos anos atrás, era 

que o bugre tinha sido morto e sua casa incendiada por causa da terra. \sso deve ter 

sido feito, pensa elet pelos fazendeiros{ para tomar conta da terra do pobre índio. Seu 

Emmo lembrou que todos os que nós procuramos estavam muito constrangidos em 

tratar do assunto. Eie disse concordar com seu Adão. No dia seguinte, no chimarrão 

da tardinha em frente à sua casa, Emílo fez questão de prestar alguns esclarecimentos 

sobre o que estava por trás do caso da morte do bugre velho. Veiculou a opinião de 

que o caso do bugre foi de assassinato. Ele acha que o Maneco sabe tudo sobre o 

assunto\ mas que tem medo do Negrão e por isso não faJou nada. Seu EmHio recorda 

que o ve\ho Ezequiel começou perguntando se não teria problema falar do assunto. 

Justifica dizendo que é gente acostumada a comer na mão dos fazendeiros~ receando 

de falar sobre assuntos que possam comprometê-los. 

O caso da tapera do bugre velho é, assim, instigante. Mostra a transposição 

mística de um dilema em torno à posse dos bens de produção social que são a terra e 

seus recursos. Se a hipótese de Adão e Emílio está correta, esse caso é a 

demostração de como se processou a denegação dos direitos originários à criação e 

manutenção da propriedade individual e latifundiária na região dos Sete Povos da' 

Banda Oriental do rio Uruguai. Assim, a mística acaba servindo como ideo\ogia. 

Interessante futuramente aprofundar essa permanência do respeito mítico ao locat 

onde morava o bugre velho, sabendo que a pesquisa sobre o assunto envo\ve perigo 

até mesmo de vida. Que fator critico teria levado ao moribundo bugre cfamar uma · 

maldição sobre o local onde ele morava, ao ponto dos descendentes dos seus 

vizinhos continuarem acreditando em sua vigência? Por que um bugre teria 

enlouquecido, ao ponto de matar sua própria família e a si mesmo, esbravejando e 

dizendo que seu espfrito ficaria afi naquefa terra por 300 anos? São questões que 
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demonstram haver pertinência na hipótese do poceiro Adão~ de que o caso tratar-se

~a, de fato, de homicídio do bugre por causa da terra, como acontece até hoje no Mato 

Grosso~ segundo refa1a. 

2.1.11 -Padrões de assentamento, habitação e alimentação 

Foi possível também coletar dados etnográficos sobre a vida cotidiana dos 

invisíveis missioneiros, pela observação direta ou peio reiato dos informantes. Em 

princípio, parecia não haver especificidades na sua forma de organização do espaço 

doméstico e nos seus padrões de consumo. Aos poucos, entretanto, a pesquisa veio a 

identificar singularidades nesse_s padrões para o campesina1o nativo existente na 

região rural do noroeste do Rio Grande do SuL Por fim, foi neste setor que a a\teridade 

cultural dos invisíveis autóctones missioneiros mostrou-se mais evidente. 

Foi obtida farta descrição oral sobre o estilo de vida que os antigos levavam, ~ 

que pode ser comparado com o que foi observado diretamente em campo. Em 

primeiro, é básico comentar algo sobre as reiações sociais de produção em torno à 

terra, naquilo que tem criado inversões de critérios de valorização econômica defa 

como meio de produção, conforme o que os informantes disseram. Os mais velhos 

descreveram os tempos de infância, do que é possível reconstituir até à primeira 

década deste século. Naquele tempo, as áreas de campo eram bem mais valorizadas 

que as áreas de mato, considerando a ênfase pecuária da economia da região. A 

expansão da fronteira agrícola e a mecanização produziram uma primeira inversão 

nessa relação, uma vez que as áreas de mato eram consideradas mais férteis que as 

de campo para o cultivo. isso gerou o quase completo aniquilamento das áreas 

florestais, reduzidas principalmente aos locais mais pedregosos e íngremes, mais 

inacessíveis ao maquinário. Uma nova inversão se produziu com a consolidação da 

consciência ecológica desde a década de 1970. A atividade de fiscalização do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente (iBAMA) e de representantes dos órgãos ambientais e 

oganizações não-governamentais (ONGs} passou exercer controfe sobre as áreas 

residuais de mato e aplicando pesadas muitas aos proprietários infratores da 

legislação de proteção ambientai. 

Do ponto de vista dos camponeses pobres, o cercamento das terras pelo 

latifúndio gerou uma marginalização, principalmente depois que os fazendeiros 

começaram a se preocupar com a vigência da lei do usocapião, que institucionalizou a 

possibilidade do posseiro tornar-se proprie1ário comprovando ocupação efe1iva da 
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terra por um prazo de tempo. Isso gerou a expulsão do campesinaio indígena para 

áreas marginais ao iatifúndio, o que é coerente com a grande liberação de postos de 

trabalho pefa mecanização das lavouras. Isso afetou toda a realidade ruraf do sul do 

Brasil, principalmente na região dos Sete Povos, desfazendo as antigas relações de 

patronato estabelecidas entre fazendeiros brancos e peões de ascendência aborígene. 

Por isso, a migração à periferia urbana tornou-se predominante às novas gerações 

desde a década de 1970. 

Nesse contexto, percorrer a região rural de São Miguel das Missões e São Luiz 

Gonzaga foi muito proveitoso, pela diversidade de situações etnografadas. Surpreende 

também observar a capacidade dos próprios informantes mtssioneiros falarem sobre a 

variabiHdade dos padrões de assentamento humano na região onde residem. Os 

descendentes indígenas são reconhecidos como tendo preferência por locais com 

boas fontes áfágua em relevos mais baixos, enquanto que os fazendeiros preferem 

ocupar o topo das áreas mais altas, onde existe gado mas é escassa a água. Como 

disse seu Jango, "Uns têm sede e não têm fome, outros têm fome e não têm sede". 

AHás, isso tem coerência com as observações diretamente efetuadas em campo, 

incfuindo a localização da tapera do bugre velho. Os encfaves autóctones estão 

localizados na proximidade de canhadas com vertentes de água rodeadas por mato, 

no espaço complementarmente marginaf ao latifúndio pecuário. 

Alguns 1nformantes descreveram sua compreensão de mundo e das 

transformações mais recentes ocorridas nos modos de vida. O tempo dos antigos foi 

utilizado, por vezes, como padrão de comparação crítica à sodedade contemporânea. 

Por exemplo, João Maria Jardim, disse em maio de 1997: 

"Nós era gente criada assim, em volta da dnza,não é? ... Era engraçado, cada 
um tinha um laço e cavafo e capa, não é? E quase tudo era campeiro. Hê 
tndiada campeira, deus o livrei Não é como agora. Udavam com o gado só, 
não é? O choja (soja] era o gado. Por agregado que efe fossei efe tinha direito 
em criar uma ponta de gado nos campos do patrão. Era forgado\ Tinha gado 
prá vender, dinheiro fazia do gado. O que plantava era prô gasto, tudo prá 
comer ... Hô, tempo forgado~ Não tinha nada de lenga-lenga. imposto pagava 
só o imposto da terra, não tinha mais nada prá te engaiolar em repartição 
nenhuma. Agora, hoje em dia, deus nos livre, não fazendo mal dizê, mas paga 

- até prá gagar. Era tempo forgado, tempo do homem! O homem caçava, corria 
carreira, se divertia. E o povo era respeitadorl" 

~ organização do espaço doméstico mostrou a peculiaridade social dos 

invisíveis. No bairro de Barrasco, a palha, a taquara, as fibras e o coqueiro são 
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fartamente utilizados às construções das casas, compostas junto a pedaços recicfados 

de fo~has metálicas (fotos de 69 a 75). O fogo de chão continua sendo feito dentro da 

casa~ quando não expulso apenas para o galpão em troca de fogões a lenha ou a gás .. 

em adaptação aos padrões civilizados de limpeza. Costuma-se encostar ou pendurar 

panelas nesse fogo de chão, ou sobre ele coíocar uma chapa metálica (foto 66). Há 

plantas ornamentais dentro de iatas penduradas às paredes externas das construções. 

As casas deste bairro têm duas-águas e sua orientação está conforme o 

quadricuiamento do loteamento de São Lourenço. A maior parte delas é coberta por 

palha escalonada, paredes de tábua com remendos em pedaços de tábua e folhas de 

meta\ {latas abertas e folhas de zinco). Há uma casa feita com costaneira de coqueiro 

e mata-junta de taquara rachada\ coberta por palha (foto 74}. A casa de ZHda~ fHha de 

8arrasco, é a mais nova do toca\, feita com tábuas e ripas beneficiadas, e, telhado de 

telhas de amiento, sem forro. Sobre o fogão, observaram-se estendidos alguns 

pedaços de carne de gado secando. Muitas das casas na viia aparecem geminadas, 

conjugadas ainda que separadas por um pequeno vão. A casa de Barrasco é coberta 

de palha e as paredes composta de tacos de tábua e pedaços de lata. Conjugado à 

casa, há outra construção de igual porte, que serve de cozinha, dispensa e refeitório. 

No centro da construção, há um pilar de sustentação do telhado. Em frente à porta, 

havia um fogo de chão com chapa de ferro sustentando uma panela e uma chaJejra 

encarvoadas. O fogão a ~enha, numa extremidade da residência, estava apagado. 

No Rincão dos Ribas .. dentro de uma granja mecanizada, estão as casas dos 

irmãos Fagundes de Campos. Ao fundo da iavoura, há uma canhada coberta de mato, 

uma pequena "ilha" de árvores cercada de trigo e soja por todos os lados. Do foca!, 

avista-se o núcleo urbano de São Miguet Há uma cerca de arame farpado impedindo, 

o acesso ao interior dessa área28 
. Lá dentro, existem clareiras onde ficam algumas 

casas de madeira, cobertas com telhas de barro (do tipo francesa). Galinhas, vacas de 

leite e frutíferas (citricas principalmente) ficam no entorno dessas construções. Em 

nenhum \ocal foi possível identificar aquele que era o padrão antigo de residência, 

conforme alguns informantes mais velhos., quando as casas eram feitas de pau-a

pique, barreadas e decoradas com uma tinta branca - à base de cinza e estrume de 

gado - passada na superffcie das paredes barreadas, com cobertura de capim. 

:zõ O funcionário do IPHAN em São Miguel. Jorge, relatou ter conhecido, enquanto criança, este 
Cocal. Sua família morava la perto e eie ia ievar roupa para uma das irmãs de fsídio lavar. Disse 
que o local parecia uma aldeia: "Era quase uma taba! Tinha aquele mato e no meio a clareira 
com as casas=. 
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Certamente, a porção diminuta de terras, em que muitas famíiias de autóctones 

invisíveis estão contidas, estabelece Hmites à reprodução de alguns dispositivos 

cuJturais nat)vos de maior ampH1ude, Os mais velhos disseram que a comida de 

antigamente era toucinho defumado, feijão preto, mandioca, milho, pouco arroz mas 

muita carne de gado e de caça. João Caetano (Barrasco) faíou, um dia, sobre seu 

gosto alimentar. Disse que se criou sem conhecer açucar, que até hoje só gosta de 

comida "de sai". Falou que pode comer até 6 ovos fritos pela manhã, mas que 

também pode ficar sem comer até o meio da tarde, trabalhando e fumando seu 

palheiro. Ele disse que gosta de levar meia cabeça assada de porco para o serviço~ 

do que se alimenta no intervalo do meio-dia. 

Hoje, eles dependem necessariamente das alianças de '1rabaJho" - mesmo que 

seja no furto ou no roubo - rea\izadas externamente ao espaço doméstico, 

dependentes de granjeiros~ fazendeiros e patrões em geral. Apenas conseguem 

manter pequenas hortas e rarefeitos pomares junto a suas casas. Os derivados do 

porco e da galinha aparecem como alimentos corriqueiros, sendo criados com encerra 

apenas noturna no caso destas. Comem gado quando ganham um pedaço 

presenteado por algum fazendeiro. A sua vida ainda é pouco monetarizada~ 

predominando isto nos itens de vestuário, tralha doméstica e viagens. O escambo e a 

prestação de serviços rurais são predominantes meios de sua sobrevivência. Raros 

possuem relação formal de contrato de trabalho. 

A mitologia histórica está presente no reconhecimento sobre a origem de 

algumas iocalidades da região, ligada diretamente ao passado missioneiro. É o caso 

trazido pelo poceiro Adão, reproduzindo o que ouviu os antigos falarem sobre a origem 

da cidade de Tupanciretã, criada no meio do caminho entre São Mguel e os ervais dQ 

alto curso do rio Jacuí e estâncias de gado do suL Contou que certa feita, numa noite 

em que chovia e índios e jesuítas estavam todos molhados, exaustos de um dia inteiro 

de marcha e perdidos junto às mulas de carga que conduziam. De repen1e~ um raio 

iluminou um ponto procurado onde havia ocorrido um antigo acampamento, Por isso, 

os índios teriam falado Tupancy, que os portugueses deturparam para Tupanciretã. 

A atuação profissionai como poceiro possibiHtou também ao seu Adão 

conhecer a sede de muitas das fazendas do interior dos municípios da região. Ete 

tinha que ficar acampado por semanas nesses iocais, vindo a descobrir que muitos 

dos fazendeiros residem em construções muito antigas, que seu Emílio supõe sejam 

postos, moinhos e sedes de estâncias do tempo dos jesuítas. A versão dos 
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fazendeiros é de que tais construções são do tempo das senzalas e da escravidão 

negra, o que seu Emílio interpreta como sendo um argumento de despiste usado pelos 

fazendeiros~ para evitar uma suposta desapropriação pelo "Governo" dessas 

construções, ao estilo do que ocorreu com as estátuas e com o loca~ onde estão os 

remanescentes do antigo povoado áe São Miguel Arcanjo. Ao fim áe avaiiar a possíve~ 

veracidade da hipótese de Em mo, fomos conhecer, num domingo de agosto de 1997, 

a sede de uma dessas fazendas\ a do primo do seu Adão\ que nos acompanhou como 

estratégia de apresentação. A observação do sistema construtivo utilizado na casa 

grande e em uma ruína lateral à ela, veio a demonstrar q~e EmíHo tem razão, que ali é 

possivel reconhecer a mão do indio missioneiro {fotos 58 e 59). 

Outro aspecto recorrente observado é a reu1Hização atual das pedras 

aparelhadas pelos antigos índios missioneiros, retiradas das ruinas para servirem à 

construções mais recentes. Em São Lourenço, isso ainda é evidente. As peças mais 

trabalhadas em arenito, algumas deias com escritos ou desenhos em reievo, 

aparecem nas soleiras de portas e janelas das habitações ocupadas. As pedras das 

ruínas servem como fundações de casas e galpões {fotos 64 e 68). Por exemplo, 

Eliseu mora numa casa construída dessa forma, feita há mais ou menos 50 anos 

atrás, segundo ele mesmo calcula. Como diz Pedro Ortaça, a sociedade atual do Rio 

Grande do Sul criou-se " ... sobre os alicerces dos fortins e das estâncias". 

O convivia com as lidas do gado também faz parte da vida do homem rural 

missioneiro. Isso está se descaracterizando cada vez mais na atualidade, pela 

introdução da pecuária técnica e intensiva e marginalízação do campesinato. Em São 

Lourenço, Eliseu relatou sua vida de tropeiro de gado, de São Borja a Passo Fundo. 

Levavam 18 dias de ida com o gado e voltava em 8 dias. Só tinham o poncho e o 

pala por abrigo. Relatou suas Jidas em doma, que foi bom ginete aos 17 anos. EJiseu' 

diz também que ajudou a demarcar o loteamento do atual povoado de São Lourenço, 

que tem quadras com 132 metros de lado. Hoje, ele é proprietário de algumas dessas 

quadras e as utiliza para cultivo (aveia, milho, soja, trigo), não para ocupação urbana. 

Tem orgulho em dizer que ensinou todas as "lides" de campo e lavoura para os seus 

filhos, que eles usa bem se defender.,. Relatou que tem um cavalo de 24 anos que o 

ajudou a comprar - pelo serviço prestado - as terras que hoje possui~ por isso\ está no 

campo só pastando, aposentado. 

Outra particularidade observada é a presença de famílias de mestiços pobres 

assentadas na faixa de domínio de estradas que cortam os latifúndios, residindo em 
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casebres muito simplórios cobertos pela poeira que o trânsito levanta em épocas do 

estio. Na estrada que une São Migue\ a São Lourenço pelo interior há o rancho da 

família de Bicuta. O contato com efe foi sugerido pefo pessoa! de São Miguel por ser 

reconhecido como tendo a\go de índio. Bicuta tem realmente biotipo com a\guns traços 

aborígenes, mas não soube dizer nada sobre seus ancestrais indígenas. Apenas 

admitiu ser agregado de um fazendeiro da região. 

A situação de ·marginalidade à ocupação da terra mostrou-se constante para os 

invisíveis missioneiros. Tenham-se novamente o exemplo de Barrasco em São 

Lourenço .. Ao lado da sua casa em setembro de 1997, observou-se uma área arada 

(50X20 metros) onde ele disse plantar mandioca. Ele disse que era o único lugar que 

lhe restava para plantar. Perguntei se era suficiente para o sustento, ao que respondeu 

dizendo que as necessidades eram complementadas com recursos obtido no trabalho 

para fora. Ele transpareceu um certo constrangimento em não poder dizer que tinha 

uma lavoura maior. Ao lado da casa nova de sua filha, há uma horta cercada por astes 

de taquara rachada, similar ao que existe em quase todas as outras casas da vila. As 

árvores frutíferas existentes são laranjeiras, bergamoteiras, limoeiros e abacateiros. 

Barrasco mostrou orgulho ao mostrar as mudas de jasmim que plantou junto ao 

pomar de cítricas ao lado de sua casa. lsso é tudo que lhes resta como de uso próprio 

e exclusivo. 

Ainda tendo o exemplo de Sarrasco, sua gente dispõe apenas de água 

encanada, não tendo outros benefícios urbanos como o de energia elétrica, ainda que 

uma Hnha de eletricidade cruze sobre suas casas, apenas para abastecer uma 

fazenda localizada a alguns quilômetros dali. Disso resulta que a conservação da 

carne faz-se pela defumação ou pelo preparo culinário. Mesmo com a água encanada, 

os familiares de Barrasco não possuem banheiros nem fossas cépticas. o· banho e !J 
higiene corporal continuam a ser feitos numa sanga que existe cinqüenta metros 

vertente abaixo de suas casas. Barrasco usualmente mantém seus pés descalços e 

em direto contato com a terra do chão, inclusive quando caminha distante para fazer 

trabalhos nas granjas e fazendas. O calçado ele só usa quando vai à cidade de São 

Luiz Gonzaga. 
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2.1.12- Cultura masculina e interações violentas nas áreas rurais missioneiras 

O levantamento etnográfico também constatou a existência de um 

comportamento marcado pelo enfrentamento físico C "empurra-empurra.. "brigasJ', 

"pe\eias": "entreveres") entre homens, gera\mente envolvendo embriaguez e tendo por 

conseqüências ferimentos e mortes provocaáos por facas e armas de fogo. Tocaias 

também acontecem, por vinganças de divida e adultério, culminando na morte da 

vítima com sumiço do corpo. Praticamente todos os homens e rapazes da área rural 

continuam andando armados, usando esses implementas regularmente nas lidas de 

campo, nas caçadas e pescarias. 

Por diversas vezes, a pesquisa foi ameaçada por rompantes de reação violenta 

por parte dos informantes interceptados. O exemplo mais marcante foi o acontecido no 

Rincão dos Ribas {08.1 0.95), interior da São Miguel, quando fomos visitar a casa de 

Bento, irmão de tsidio e de Cristiano. Eu e Emílio fomos recebidos por dois homens 

mais novos, que tomavam chimarrão. Suas fisionomias estavam fechadas, de poucas 

amizades. Tomei chimarrão, junto deles, sentado em frente de uma habitação. 

Pretendia conversar com Bento, mas ele não estava. Um dos homens perguntava 

insistentemente o objetivo de nossa visita, não contente com a resposta que 

davamos. Os dois homens, observei depois, estavam com armas na cintura. 

Com muito custo, conseguimos saber onde Bento estava, despedimo-nos e 

fomos até e\e. E\e estava cortando taquara. Seu biotipo era tão marcadamente 

aborígene quanto o de seu irmão Cristiano. Sua fala também era fina. Descreveu que 

seus avós e bisavós vieram de Curitiba, ainda que ele tivesse nascido e casado por 

aqui. No momento em que ergui a máquina para fazer uma foto, o rapaz que tinfia 

implicado com nossa presença chegou correndo, dizendo que não, que eu não 

fizesse aquilo. Ele estava com a mão preparada para pegar sua arma~ ostensivamente 

prensada entre. o calção e a barriga desnuda. Perguntou berrando mais uma vez para 

que era aquilo e não contente com a resposta mandou que fossemos embora 

imediatamente. Foi o que fizemos. 

Outro caso ocorrido foi com um dos filhos de Barrasco {em 30.08.1997), que 

veio esbravejando contra mim, quando levantei a máquina sugerindo fotografar as 

crianças e as mulheres no pátio de sua casa. Antes, entretanto, as mulheres e 

crianças correram para se esconder da lente fotográfica. O rapaz veio gritando contra 

meu ato de mirar a câmera na direção deles. Disse que_ queria respeito e que primeiro 
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fosse falar com ele para explicar do que se tratava. Desculpei-me e guardei a câmera. 

Seu João ficou transtornado com a reação do fiiho. 

Ao lado dessas reações explosivas geradas pelas si1uações de pesquisa 

etnográftca, foram muitos os re\atos de ve\hos a tratar do passado de gerras e 

revoíuções que fizeram a história recente da região. Antônio Ramirez áa Cruz (em 

07. 1 O. 1995), disse que seu pai contava que a iocaiidade onde ele mora tem o nome de 

Guerreira (interior de São Miguel) por causa de uma trincheira natural bem no passo 

do rio, que servia ao abrigo de chimangos e maragatos, de quem chegasse primeiro. 

Disse também que seu pai contava sobre a antiga existência de um outro grupo 

composto de mestiços entre negros e índios; formavam um "bando de brigador' 

liderados por um "negrão grandão, gordão, de chapéu quebrado na 1es1a"~ eram 

chimango~ de \enço vermelho no pescoço, e costumavam assaltar as casas, raptando 

moças e mulheres, roubando dinheiro, ourol prata e cavalos; eles tinham um pacto de 

que ninguém do bando jamais poderia sair, sob pena de ser morto; o grupo assaltou a 

casa de seu pai e roubou nove cavaios que ele criava escondido. 

João Maria Jardim, na Vila da Alegria {São Miguel, 16.05.1997), homem velho e 

cego, cujo avô tinha sangue italiano vindo da fronteira com o Uruguai, disse algo 

contado pelos antigos sobre os índios das velhas missões: 

"Contaram causo de bugre\ quando bateram prá 1omá a colocação deles não 
é? Quando Portugal bateu, e\es brigaram de frecha, não tinha arma\ Eles 
quando pegavam um dos nossos~ ficava preso no meio daquele bicharedo. 
Davam uma bugra prá dormir junto. No outro dia, penduravam numa caeira de 
fogo~ Davam a sentença e davam uma bugra prá dormir junto. Matavam 
queimado pendurado, devagarzinhoL.. Os nossos não queimavam os bugres. 
Não faziam essa judiaria. O governo entendia muito não matá. Eles não 
queriam matá, queriam tomá conta sem matá. Eles não faziam presa prá matá 
os bugres~ diz quef fnté hoje tem bugre, não é?". · 

Em São Lourenço, o perfil reativo da população rural freou igualmente 

evidenciado. Tivemos a oportunidade de registrar uma conversa de Eliseu com o 

genro do Barrasco, tratando sobre umas famílias "viciadas em roubo" aH na região. 

Eliseu chegou a relatar caso de um roubo de soja que lhe fizeram e sua operação de ir 

atrás até descobrir o ladrão. Ao descobrir, ele esgue\ou o suspeito até ele entregar o 

saco roubado, obrigando a que ainda relatasse para três 1estemunhas sua culpa frente 

ao acontecido. Entre os missioneiros, as questões sociais são resolvidas 

pessoalmente, sem a aplicação incisiva do aparato policial~ mesmo nas situações 

envolvendo a segurança pessoal. Mesmo entre os rapazes mais novos, há essa 
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ênfase na bravura do pefeador. Um dos filhos mais novos de Barrasco, falou sobre o 

hábito de1es de andarem em turma, de treinar corrida e futebol, de circularem pela 

noite vestidos de preto e com lanterna~ escapando da ronda poHciai que1 por vezes, 

ocorre ai?~ . 

A ·.\bibiiografia foidórica~' missioneira também tem uma passagem que traduz 

metaforicamente as seqüeias populacionais do cicio de iutas que fizeram a sociedade 

missioneira no noroeste do Rio Grande do SuL Trata-se da \\lenda'' descrita pela 

mestiça guarani Sebastiana Gonçalves de Oliveira para Barbosa Lessa, publicada sob 

o título "A Mboi-Guaçu de São Miguel" (Lessa, 1958), da qual já se fez referência texto 

acima. Na história, depois das guerras e arruinamentos do povoado por falta de 

homens, as mulheres guarani ficaram acontanadas no prédio da igreja, rondadas por 

feras selvagens. Uma grande cobra saiu do mato e se alojou na torre~ enlouquecendo 

as mulheres com o badalar dos sinos, até que diariamente cada uma delas passou a 

dar um de seus fi!hos como alimento à cobra, em troca áe uma breve pausa no 

badalar. Assim foi desde então. A correlação entre essa \\lenda" .e a história ficou 

expressa pefo próprio Lessa, na introdução ao relato: 

~se, dentre os leitores, encontrar-se alguém propenso a traçar simbolismos, 
tafvez possa perceber, na história da Mboi-Guaçu, certa correlação com a 
compreensível angústia que as pobres viúvas guaranis - vitimas da guerra e 
desamparadas em sua desdita - por certo sentiam ao entregar seus fifhos à 
força de recrutamento mmtar" {lessa, 1958:38). 

O simbolismo traçado por Lessa é pertinente e indica pensar a lenda da Mboi

Guaçu como índice ligado ao fato de São Miguel e os demais povoados jesuíticos 

terem se convertido, desde a segunda metade do século XVfH, em reservas de 

mulheres e de contingentes às tropas em luta por fronteiras ou ideais políticos. !t. 

índofe exaltada do missioneiro advém desse panorama de gênese social\ como 

resposta à voracidade insaciável e mitológica da Mboi-Guaçu "histórica" a fraturar as 

famílias aborígenes e, assim, processar a dominação brasileira de territórios outrora 

missioneiro, originários dos Guarani. 

29 Entre novos e velhos, surgiram histórias pessoais envolvendo brígas. Outro filho mais velho 
de Barrasco, homem feito com filhos, de cabelo bem escuro, iiso e meio comprido, com um 
b\godão de \gual tonalidade, identificou-se e puxou conversa em torno do período que morou 
na Grande Porto Ategre (Atvorada). Retatou que sofreu se(s assattos na ddade grande, num 
deies tendo sido surrado, mas escapou de morrer. Ficamos sabendo depois, esse mesmo 
homem está sendo acusado, na região, por ter praticado dois homicídios. 
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Este item {2.1) serviu ao detalhamento dos prindpais aspectos etnográficos 

levantados junto aos invisíveis missioneiros do noroeste do estado, particularmente 

nos municípios de São Miguel das Missões e São Luiz Gonzaga. Ele foi aberto por um 

subi1em (2.1.1 }, que informou sob;e os desvios iniciais de pesquisa .. até que São 

tVliguel converteu-se em tópico central desta investigação etnográfica (2.1.2). O 

subitem seguinte comentou o fato da pesquisa ter motivado um grau qua,quer de des

invisibiHzação, tendo-se o exempio do que acontece com seu Emmo em São Miguel. 

Em 2.1.4, reiativizou-se o conceito áe "mestiço", em contraste à inquestionável posição 

de autóctone, de originário, dos que até hoje se reconhecem descendentes dos 

antigos Sete Povos. O item 2.1.5 tratou de trazer algumas categorias êmicas, ligadas a 

uma consciência local das divagens étnicas que fundam as relações sociais 

hierarquizadas, onde os nativos são subordinados aos estigmas da decuf1uração e, 

assim, naturalizados. 

O subitem 2.1.6 serviu para detalhar aspectos dessa consciência êmica sobre 

as desigualdades sociais e sua direta relação com a ascendência étnica reconhecida 

nas pessoas, favorecidos aqueles auto-identificados como sendo ~~de origem~. Nesse 

contexto, a invisibilidade étnica aparece como alternativa para escapar ao 

rebaixamento social, inclusive pelo dispositivo de auto-velamento, praticado 

principalmente pefos jovens movidos por ideais de ascenção sociaL O subitem 

seguinte tratou de equacionar as artes poética e musical como formas mais legítimas 

de vasão à afteridade dos Guarani-missioneiros na atualidade, artes essas que são 

analisadas também em seu reflexo "nativista" ou "regionalista" dentro da mídia voltada 

ao meio urbano e ao público das maiores cidades da região (Santo Ângelo, Santa 

Rosa etc.). 

Em 2. 1.8, foi esboçado um levantamento genealógico e trazidas algumas 

razões que explicam a fragmentação da memória sobre os ancestrais, entre os 

autóctones de ascendência missioneira. Alertou-se também quanto ao cuidado frente 

à arbitrariedade do registro civil como caminho exclusivo para derivar geneafogias, 

uma vez que a matrmnearidade - paralelamente vigente - não é oficialmente 

reconhecida; igualmente invisívef, portanto. O subi1em 2.1.9 tratou dos reclames de 

diversos informantes mais veihos, moradores em diversas localidades rurais, contra a 

forma como o Estado brasileiro efetuou a ação de remoção das imagens barroco-
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missioneiras ao Museu das Missões desde a década de 1940. Constatou-se uma 

consciência crítica desse intervencionismo oficiaL na medida em que as estátuas 

sustentavam rituais religiosos coletivos, desaparecidos depois da remoção. O item 

seguinte serviu para detalhar o rastreamento de um caso concreto de mistificação em 

torno à morte de um "bugre velho" e sua famíiia, tornando o tocai mal-assombrado. 

Dimensionou-se a provável questão de esbulho à terra envolvido no caso, 

considerando a avaliação feita peios próprios interlocutores mais esclarecidos e 

conhecedores da realidade social em vigência na região. O último subitem sobre os 

invisíveis missioneiros tratou rapidamente do perfil explosivo da cultura masculina no 

noroeste do Rio Grande do Sul, considerado como uma derivada da formação 

histórica enfaticamente guerreira~ forma multissecular usada à incorporação da 

população missioneira à sociedade criada como nacional no sul do BrasiL 
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369 anos depois, a obra evangélica dos jesuítas coloniais continua a ser cultuada como 

exemplo da ação civilizada sobre a barbárie dos autóctones americanos. 
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Legenda das Fotografias 

Foto 45b: Iconografia dos mártires jesu(tas na catedral de Santo Ângelo. Roque 
Gonzales está segurando seu coração milagroso extirpado pelos autóctones, 
enquanto outro padre segura um machado de pedra em sua mão esquerda. 
Este objeto simboliza a rudeza dos nativos, contraposta à obra civilizatória dos 
missionários, representada pela fachada da igreja de São Miguel ao fundo. 

Foto 46: Pintura ao fundo do altar-mor da catedral de Santo Ângelo. Ali é represent~do 
o trabalho apostólico junto aos Guarani, reatuanzando os valores da civilização 
cristã no novo mundo. Os seios desnudQs da mulher, na extrema direita, 
ftZeram polêmica na cidade, por muitos considerado imoraL Hoje, há uma 
~ortina que esconde o desenho dos freqüentadores . 

Foto 47: Família de natrvos Guarani-missioneiros no interior do Município de São 
Nicolau, outro dos Sete Povos das Missões. O homem da direita segura um 
fragmento cerâmico do período jesuítico (base de um candelabro), que 
encontrou e recolheu quando tr,abaJhava numa lavoura próxima de sua casa. 
Ao fundo, o rio Urugua~ e, além, o território argentino; 1995. 

~ 

Fot? ·.48: ·vigia do parque de São Miguel (Antônio Canos Brum Pereira), auto
reconhecido como descendente dos índios das missões. Seu avô prestou 
depoimento reforçando esse reconhecimento~ maio de 199-7. 

Foto 49: Poço estruturado em pedra construído na época das missões jesuíticas, em 
torno ao qual .reside uma família de descendentes missioneiros; interior de São 
·Nicolau, 1995. 

Foto 50; Muitos dos atuais trabalhadores nas atividades de preservação patrimonial, 
no parque: de São Miguel, são ·descendentes dos Guarani-missioneiros. AdeJar 

.. (primeiro plano) e Emílio são dois deles, aqui no momento de construção da 
nova arquibancada destinada ao público que assiste o espetáculo de "Som e 

, luz•, apresentado diariamente no sitio; 1997. 
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Legenda das Fotografias 

Foto ·51 : Os referendas em torno ao passado missioneiro estão incorporados nó 
cotidiano da população rural de São Miguel. O velho segura uma corrente 
metálica usada para sustent~r panelas sobre o fogo de galpão, dizendo que ela 
foi recolhida de dentro do rio Santa Bárbara, ond~ ela estaria unida ao 
"guardado" depositado pelos antigos jesu'ítas, quando fugiram da guerra. Efe 
relatou que foi necessário puxá-la com bois, mas se partiu deixando o tesouro 
no fundo do rio~ 1997. 

FÓto 52: Alzira de Oliveira, Dorcino da Costa leite e neta, Vila da Alegria, cidade de 
- São Miguel. Ela relata_ que sua avó era índia e sua família forma as verdadeiras 

C( raízes de São Miguel". Dorcino também indica ascendência indígena de .sua 
.- famma. Ambos·moraram ao. fado da Tf de Guarita durante alguns anos; maio de 

,' 1997 .. 

Fot9 .53: Seu Antônio Furtado (centro) admitiu ascendência indígena e se referiu ao 
neto _(esquerda) como tendo cruza com "paragu~io". Rincão de São José, São 
Miguel, maio de 1997. Seu Emílio (direita) fazia questão de aparecer ao lado 
dos entrevistados. 

Foto 54: João Pedro Furtado, do Rincão de São José {São Miguel), disse sobre sua 
· · companheira (sentada): "É bugra, não nota que é bugra? Não sabe que o 

-~çaáor sempre caça~bicho.feio?": maio de1997. 

Foto 55:· Seu Maneco, ao chegar no local da ~apera do bugre velho" (Esquina 
· Gtiisfene, São Miguel}, tirou o· chapéu e acendeu uma veJa em respeito ao seu 

·· -espírito; maio de 1997. · 
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· Legenda das Fotografias 

Foto 56: João Maria Jardim, Vila da Alegria (São Miguel), relatou: "Quando Portugal 
bateu, eies brigaram de frecha, não tinha arma} Eles quando pegavam um dos 
nossos, ficava preso no meio daquele bicharedo. Davam uma bugra prá dormir 
junto. No outro dia, penduravam numa caeira de fogol Davam a sentença e 
davam uma bugra prá dormir junto. Matavam .queimado pendurado, 
devagarzinhoL .. Os nossos não queimavam os bugres. Não faziam essa 
judiaria. o governo entendia muito não matá"; maio de 1997 r 

1=oto 57:, Gustavo Güzel (Restinga Seca, São Miguel), relatou seu encontro com índios 
muito xucros vindos de São Luiz Gonzaga, em sua juventude; maio de 1997. 

J=otos 5& e 59: Os vetígíos de construções em pedra são muito difundidos na região 
rural de São Miguel. Seu Emílio é mestre de obras nas ruínas de São Miguel e 
identificou o mesmo sistema construtivo missioneiro em muitas delas, indicando 

· ser ·trabalho indígena, ainda que os informantes locais atribuam sua origem ao 
trabalho de escravos negros. A explicação, segundo. Emílio, é o receio dos 
proprietários em terem suas propriedades questionadas pelo governo federal, 

· -toinbando-a·s como patrimônio nacional. Rincão dos Godin, São .Migue), agosto 
dé 1997. 
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Legenda das Fotografias 

Foto 60: João Caetano (Barrasco) indica o local onde iniciaria o tunef subterrâneo que,. 
segundo um mito amplamente difundido na região, jesuítas e . índios 
construíram unindo todos os Sete Povos para escapar aos ataques dos 
portugueses. Na verdade, tratam-se dos remanescentes da porta externa da 
sacristia da antiga igreja de São Lourenço Mártir. Barrasco relatou muitos casos 
de sua vida junto às ruínas de São Lourenço, onde é sistematicamente 
requisitado pelos -visitantes para fazer churrasco nos feqtejos tocais; agosto de 
1997. 

Fotos 61 e 62: Remanescentes da antiga. igreja de São Lourenço Mártir, hoje 
transformados em patrimônio nacional; 

f;=oto 63: Emílio e Eliseu Ferreira de Souza (em pé).em-tomo ao fogo, preparando o 
5 churrasco. Eliseu disse que quase todos os habitantes· da região possuem 

atgutna origem indígena, inclusive ele. Relatou sua juventude em tomo às lidas 
com o gado, quando trop~irava gado de São Borja até Passo Fundo. São 

. LQurenço, setembro de 1997. 

Foto 64: Detalhe da antiga residência de Eiiseu. Observe-se que as paredes de 
madeira estão colocadas sobre pedras de basalto itacuru, retiradas das ruínas. 

· O trabalho indígena servinao de fundação à vida dos atuais moradores da 
região. São Lourenço, setembro de 1997. 

~ "" ' ... 
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Legenda das Fotografias 

Foto 65: João Caetano\ filha e netos. Ele identificou-se como descendente de índio e 
bugre da região. \nteressante observar que e1e vestiu uma camiseta que 
expressa sua brasiiidade, quando lhe disse que faria aigumas fotos suê) para o 

" meu trabalho. São Lourenço, setembro de 1997. 

Foto 66: João Caetano e Emílio dentro do galpão que funciona como cozinha, ·contígua 
à casa do primeiro. Observe-se que Barrasco está com os pés descanços. Ele 
informou que não usa calçado nunca, recordando uma atitude que os 
missionários jesuítas descreviam como tipica dos Guarani do período coloniat 
São Lourenço, setembro de 1997. 

Foto 67: O fetiche das mercadorias captura os descendentes autóctones, 
particularmente os mais jovens. Essa moça só aceitou ser fotografada em 
frente ao carro e com sua bicideta, ta)vez como tentativa de escapar aos 
estigmas que rondam os nativos. São Lourenço, setembro de 1997. · 

Foto 68: Interior do galpão ao lado da casa de Etiseu. As pedras trabalhadas pelos 
i ndios missioneiros estão servindo de alicerce à construção. São Lourenço, 
setembro de 1997. 

Foto 69: Estrebaria na propriedade de Eliseu, construída com folhas metálicas, tábuas 
e revestida de taquaras. São Lourençot setembro de 1997. 
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Legenda das Fotografias 

Foto 70: Habitações de descendentes Guarani-missioneiros no bairro de Barrasco, 
São Lourenço, 1997. 

Foto 71: Habitação de Barrasco, São Lourenço, 1997. 

Fotos· 72 e 73: Habitações de descendentes Guarani-missioneiros no bairro de 
Barrasco, São LourenÇo, 1991. 

Foto 74: Habitação feita com lascas de coqueiro e mata-junta em taquara rachada. 
São Lourenço. 1997. 

Foto 75: Horta e habitações de descendentes Guarani-missioneiros no bairro de 
Barrasco, São Lourenço, 1997. 
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2.2 - Parentesco e etnicidades emergentes da Borboleta 

O estudo etnográfico da Borboleta é muito rico, tem uma outra dimensão de 

peritagem além da demanda científica, e, o que aqui se apresenta é apenas uma 

síntese das conclusões preliminares que irão substancializar texto de laudo 

antropológico, histórico e jurídico que está sendo elaborado em paralelo a esta tese1 
. 

Optou-se, aqui, por descrever sumariamente aquilo que se vem acompanhando há 

três anos, nesta que é uma situação de "etnificação indígena" para inúmeras 

parentelas. originárias, aglutinadas em conformidade com a "assinaturau das pessoas; 

i.e, em relação a sobrenomes que são associados aos primeiro~_Q~an!~~ da região, -...._____ _... ---- -----
entendidos como "bugres" e como "índios".- . - -------------------- -

As linhagens familiares reconhecidas como originárias daquela região possuem 
~--- -- .-. -- --- ·-

vinculação com o período colonial da história platina, ~assunto cõ~aõ tanto pelos 
----·..... _ ... --- - ... __ ... 

depoimentos orais quanto pela documentação histórica até agora inventariada. 

Juntando alguns dados de maneira preliminar, é possível identificar alg_~~s ra~~ 

familiares e sua "origem" com relação às "matrizes" culturais formadoras da população 
~V"· __ ... __ -~ _ _..,....__ -....._ - • ' 

regional no lado oriental do alto rio Jacuí. Os comentários feitos sobre a genealogia 

dõSTrlvisíveis GUaràni;;-missioneiros (2.1.8) são válidos também para esta região. Pelos 

depoimentos e auto-identificações expressas pelos informantes pesquisados, os 

sobrenomes ligados à nomenclatura cristã e ibérica estão associados a uma ------------------- . - -- -- -- ---- --
ascendência marcad~ente aborígene, assumidos. por grupÓs nativos a partir-de um ---ancestral, que teria recebido reconhecimento oficial pela ocupação e posse de uma 

gleba de terra desde o Período Imperial brasileiro. 

Por exemplo, a família de ~obrenome "dos Santos" têm vinculação com os 
.... -- _ ... --'-.,_ ..... - ·--------

Guarani-missioneiros imigrados para a região depois das --º~ef!~S Guaraníticas. --------------- - ~- - -- ---- ---- -~ --· - -
Provavelmente, está entre as primeiras famílias a ocupãr a região no final do período 

- -- -----

1 Para isso, foi nomeado como antropólogo coordenador do Grupo Técnico {GT) em portaria 
interna da FUNAI publicada em dezembro de 1995. 
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colonial. Os "Ferreira", "Antunes", "de Oliveira", "Alves", "da Costa" etc. são 

provavelm"e~t;;i~~i;n~do~ã--~~s~à origem G·u'iiránT-~~j;;;-~;Ír~." jã .. os· "d~ Matos", 
... _ .... -~...,...._- ....... -....... _______ ---

"PadilhaJJ e "MeloJJ possuem viDcv~ção com os Kaingang e talvez também com os 
-----.: - - ... . - ~--· -- --·---- ------ -- . 
Xokléng. Os "de CamposJJ possuem ligação com índios dQ.__plªn~tf>, ligados ao 

trapeiri~;,o de~d~CUi1flõae-Sãõ -PãuÍo. Üm .. rã~ú~~~~-~t~;~is cautelo;o· ~~d;-~ii·-a 
-------tornar esse quadro cada vez mais preciso. 

Tão marcada é a vinculação identitária com alguma origem aborígene de 

alguns dos descendentes entrevistados, quão é recorrente a manifestação de um forte 

sentimento de perda e consciência de injustiça sofrida por eles na destituição da posse 

coletiva e tradicional da terra, alienados pela iniciativa privada incentivada pela 

administração pública do Estado nacional brasileiro ao longo de sua regimentação no 

sul. Centenas de familias mestiçadas compartilham esses mesmos sentimentos hoje, 

distribuídas por quase todo o Rio Grande do Sul e parcialmente articuladas pelo 

movimento levado à frente pelas famílias acampadas no interior do Município do Salto 

do Jacuí. 

A luta pela des-invisibilização das autoctonias envolvidas na reivindicação da 

"Borboleta" ocorre na articulação de diferentes famílias reconhecidas como fazendo 

parte das genealogias derivadas de alguns poucos ancestrais históricos, apresentados 

como os herdeiros da_pro.pri~dade dominial (receberam uma glema de terras __ d.o 
~------- ... ---- - ................... __ .... .. -·- ... _.., __ ... -............... -----.. ..... __ ....... ·------ ... - ... ~-- .. 

Imperador) e ligado~ ao herói "mítico" fundador da l~!!!midade de posse e propriedade - ....... ...----- --------------- -----........._.,-.............._ ..._ __ ....... .---.--.-- ... ..._. 

c~~~vin~icaqQ. As reivindicações seguem uma lógica êmica de 

referência a troncos familiares aglutinados pelo princípio da agnação- reproduzindo o 

sistema civil brasileiro, remetidos a um mesmo ancestral histórico de origem não

indígena, sendo ele um paulista. Deixemos que um de seus descendentes apresente a 

versão familiar da história: ' 

"HONORÁRIO ANTÔNIO JOSÉ DE MELO BRABO, nasceu em ltu ~ 
São Paulo. Bem jovem sentou praça isto é tentou a vida militar. Por ser 
um soldado exemplar e pela sua bravura foi chamado para servir na 
guarda pessoal do Imperador Dom Pedro 11. f 

"No Rio Grande do Sul, existia uma grande região despovoada, t 

que era os Municípios de Soledade, Sobradinho, Barros Cassai, Fontoura l 
Xavier, e Espumoso, mais os Municípios novos. Dom Pedro enviou um \ 
grupo de militares para explorar e observar a fertilidade das terras e 1 
observar como é que estava a penetração castelhana. Encontraram 

1 

lindos campos animais selvagens e índios que comercializavam a erva
mate com as Missões. Neste grupo veio junto Melo Brabo. Após algumas 
viagens desse grupo nessa região de observação e penetração, o 
Imperador resolveu colonizar essas terras. Então, o monarca doou 
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' grandes áreas de terras a civis e militares. Melo Brabo ganhou uma gleba 
1 de Terras, que ele denominou Fazenda das Borboletas. Estas referidas 

terras hoje ficam nos Municípios de: Espumoso e Salto do Jacuí. Com a 
revolução Farroupilha, Melo Brabo, então tenente, foi chamado para 
integrar um Regimento de Cruz Alta, que foi ajudar a dar combate aos 
farrapos que tinham invadido Santa Catarina e proclamado a República 
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· Juliana. Travou-se um grande combate onde venceram os imperiais; o 
Tenente Melo Brabo tomou parte e se destacou nesa luta, inclusive 
esteve presente na prisão da lendária Anita Garibaldi, que após presa 
colocaram-na numa barraca. De noite ela fugiu, roubando um cavalo dos 
soldados. Ao amanhecer alcançou os Farrapos e uniu-se ao seu grande / 
amor José Garibaldi. Após terminar a Revolução voltou para sua fazenda ' 
onde havia fixado residência. Casado com uma índia, seus filhos e netos 1 
espalharam-se em suas terras casaram-se com as famílias de Matos e 
Padilha que passaram a residir nessas terras daí muitos assinarem 
Padilha e Padilha de Melo. Contraíram laços matrimoniais com outras 
famílias que na hora não lembro. Essas terras faziam divisa com o rio dos 
Caixoões, indo nas imediações de Jacuizinho, que não lembro certo e 
indo até o Depósito no Espumoso, num lajeado que é Jacuizinho afluente 
do mesmo. Aos oitenta anos, Melo Brabo então tenente-coronel participou 
da Guerra do Paraguai. Guerra esta que ceifou milhares de vidas, uma 
patrulha aperceguiu um peão de sua fazenda, ele encontrou a referida ' 
patrulha e a enfrentou havendo um grande tiroteio Melo Brabo acertou 
diversos componentes da patrulha um dos soldados avisou os 
companheiros que aquele era Melo Brabo então eles fugiram levando 
seus feridos e Melo Brabo passou a responder um inquérito de guerra e 
inimizou-se com as autoridades da Vila de Soledade. Mas o Império 
precisava de sua espada e suas táticas de guerra, pois era líder militar. 
Foi convidado pelo General Osório para participar da guerra, era amigo 1 

pessoal de Osório, já se conheciam da Guerra dos Farrapos. Osório 
solicitou às autoridades de Soledade que se reconciliassem com Mello 
Brabo e que encerrassem o inquérito e que o referido Coronel seguisse o 
mais breve possível para a guerra. Partiu com 183 Praças, chegando em 
Corrientes Argentina, onde estava as tropas brasileiras, lá chegou com 
todos os soldados, nem um desertou, não sabem que meios ele utilizou, 
que não houve uma só deserção. Ajudou terminar a guerra voltou com 
quase todos os seus soldados amado e admirado pelas autoridades e 
povo Soledadense assim terminou seus dias. Meu avô Manoel Domingos 
de Melo Brabo neto do mencionado militar nasceu em Campo Comprido 

. num pedaço da Fazenda das Borboletas hoje Espumosos. Foi professor, 
curador e revolucionário, morreu bem jovem de febre de Tifo. 

"Eu nasci nas margens do Lajeado das Borboletas, num 
pedacinho da mesma fazenda. Esse Lajeado recebeu esse nome porque 

: nas suas margens existia grandes bandos de borboletas coloridas. O que · 
. relatei aqui ouvi do falecido meu pai que tinha grande orgulho em falar dos 
seus antepassados. Espero que seja útil este modesto relato. Os 
descendentes não usam o sobrenome Brabo, só Melo". 

Ass: Manoel Domingos de Melo, Tunas 12 de dezembro de 1997 
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É certo dizer que há muitas versões para os acontecimentos pretéritos 

descritos. Assim, alguns descendentes dizem ter sido o próprio 'Antônio de Melo Brabo 

um dos principais responsáveis pela situação de posterior perda- da terra, por seu 
-- - - - - ---- - ----- - - -- --- - --- - - - - - - - - -.-- - ----
desleixo em_~- ter providenciado maiores garantias da escrituração da partilha das --- ------------- - - ---------- ··- --- --·· ----
terras para seus descendentes, bem como pela demaisada confiança que ele __ ______.___ ~ --. -
destinava aos brancos em detrimento dos índios, seus aliados e parentes. 
~ .... _...... --- -- -- -· -- --~ -- ... ______ ~ 

HÓje, o movimento dos descendentes da Borboleta tem uma forte influência da 

luta sindical, do trabalhismo, do partidarismo, do discurso da esquerda, mas difundido 

entre um número restrito de jovens (principalmente os de ascendência Kaingang), que 

servem como instrumento ao processo de reação ao velamento, desencadeado, antes 

de mais nada, pela motivação "passiva" e silenciosa dos mais velhos. A política e a 

história colocadas ao serviço das cosmologias e tradições ancestrais. Por isso, alguém 

desavisado pode visitar o acampamento dos descendentes da Borboleta no Salto do 

Jacuí e se surpreender com a mestiçagem e com a falta de "indianidade" da maioria 

dos que lá estão. A Borboleta põe em questão qualquer imagem mais "nacionalmente" 

consagrada do que é ser índio, seja na versão romântica, seja na do índio genérico ou 

seja na do índio hiper-real. 

2.2.1 - O envolvimento com a etnografia da Borboleta 

A primeira referência que aparece no diário de campo é de uma reunião que 

participei na Vila Safira (Porto Alegre), na encosta nordeste do Morro Santana, no dia 

20 de março de 1995. A reunião foi realizada na residência de João Carlos Padilha, 

com a presença de alguns dos seus familiares moradores em Porto Alegre, de 

representantes do COMIN e da ANAÍ. Minha inserção era apenas como curioso no 

evento, de alguém que chega avulso para assistir. Apenas queria aproveitar a 

oportunidade para fazer uma aproximação etnográfica com descendentes indígenas~ 

uma vez que João Carlos é casado com Iracema do Nascimento, natural de Nonoai. 

Pensava aproveitá-la como contato para iniciar alguns levantamentos, na medida em 

que o projeto inicial era em torno da Área Indígena de Nonoai. Sabia que o pai de 

Iracema tinha sido uma liderança importante no processo de expulsão dos colonos da 

AI, em plena Ditadura Militar na década de 1970. 

O envolvimento científico com a Borboleta foi gradativo, não intencional e muito 

resultante da pressão feita pelos descendentes aborígenes para que viesse a dar 

contribuição à causa, na qualidade de antropólogo. À época dessa reunião, já tinha 
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iniciado a acompanhar o caso de Monte Caseros, participando de reuniões realizadas 

nas localidades de Santo Antônio e Santa Catarina, onde os índios Kaingang tinham 

efetuado a ocupação como forma de pressão para que a FUNAI viesse a dar 

andamento ao processo de identificação, demarcação e regularização de Monte 

Caseros como Terra Indígena. Estava, em vigor, o Decreto-Lei número 22, que 

estabeleceu o caminho administrativo interno à FUNAI para efetuar as regularizações 

de terras indígenas. O decreto apontava à necessidade de nomeação de um 

antropólogo como coordenador do Grupo Técnico responsável pelos levantamentos 

periciais em torno da indianidade, dos direitos consuetudinários e históricos, e 

dimensões das terras reivindicadas. 

Os fatos de estar em processo de nomeação como professor assistente no 

Departamento de antropologia da UFRGS, e, ser pesquisador no campo da etnologia 

indígena, foram fatores conjunturais que levaram à nomeação oficial como antropólogo 

coordenador do GT para a produção de Laudos Antropológicos complementares à 

regularização das Ais de Ventarra e Monte Caseiros2 em abril de 1995. 

Esse envolvimento com as perícias antropológicas levou a uma mudança no 

rumo do trabalho de tese. A pesqyisa voltou-se também ao estudo dos Kaingang, mas 

em ~CLlnterétni~~~~~~-_P-E!IQ _ _gy~ __ J_Q_ª-Q _f_a~he~o -~~ _ Oli~eJ!é! -~~amo~ -~e 
viagem de volta, numa volta dos índios a exigirem a devolução de seus direitos ----alienados (a posse da terra e de suas riquezas) em detrimento de colonos e 

latifundiários brancos. A idéia inicial adotada era apenas fazer estudo pontual, 

específico em cada uma das áreas, a fim de dar essa contribução técnica frente ao 

pedido dos nativos, principalmene porque havia sido instigado, em minha banca de 

concurso para professor assitente, a auxiliar à des-invisibilição do tema "'índio" dentro 

do Departamento de Antropologia da UFRGS. Entendi que se envolver na peritagem ' 

administrativa seria uma forma de integrar a universidade frente a estas demandas 

sociais concretas. 

Dentro desse mesmo quadro, foi o envolvimento com a Borboleta, pois o 

desencadear dos processos de Ventarra e Monte Caseros foi recebido com otimismo 

pelos seus representantes. A notícia de que os laudos antropológicos complementares 

seriam produzidos fez com que eles passassem a exigir nosso comprometimento de 

que a Borboleta seria a próxima Terra Indígena a ser submetida à avaliação de 

peritagem por nossa equipe do Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e 

2 Portaria N° 352/PRES/995FUNAJ de 18 de abril de 1995. 
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Tradicionais (NIT) - UFRGS, em sendo raros os cientistas dedicados a este tipo de 

trabalha. Ao mesmo tempo, o movimento da Borboleta ocorria integrando a 

contribuição de lideranças Kaingang vindas de outras Tis, estimulando o interesse em 

aproveitar as reuniões para estabelecer contatos iniciais com elas. 

Na referida reunião do dia 20 de março de 1995 na Vila Safira, João Carlos 

demonstrava preocupação pela morosidade na tramitação do processo que foi aberto 

na FUNAI em 1987. João Carlos noticiou que desde 1986 vem lidando com a questão, 

no sentido de levar, à Justiça, a reivindicação sua e dos seus ancestrais, parentes, 

demais famílias indígenas e todos envolvidos. Disse também que é natural da Serra 

dos Engenhos (interior do território reivindicado), assim como sua mãe (Dona 

Guilhermina) ali também presente. Informou que leva esta causa em continuidade a 

uma luta muito antiga, defendida por seu pai, por seus tios e todos os seus ancetrais 

naturais da Borboleta. Com o apoio da ANAÍ, João Carlos conseguiu que Ligia 

Simonian e Rodrigo Venzon fizessem os primeiros levantamentos etnográficos e 

históricos da região, do que foi produzido o relatório que deu abertura ao processo3
. 

Foi também programada nossa presença em Cruz Alta, cinco dias depois, para 

participar da 111 Assembléia da Comunidade Kaingang da Borboleta. Há muitos 

descedentes das famílias desaldeadas da Borboleta morando em Cruz Alta. 

Essa reunião ocorreu nos dias 25 e 26 de março e foi realizada na sede da 

Câmara de Vereadores, com a presença de mais ou menos 60 descendentes da 

Borboleta, além de dois representantes Kaingang da TI de lraí (Augusto e Jair) e de 

representantes do COMIN, da ANAÍ e da Associação dos Moradores de Cruz Alta. A 

grande maioria era homens e mulheres de idade mais avançada, acompanhados de 

crianças novas e com poucos jovens participando. O objetivo central da reunião era 

articular estratégias práticas para chegar à retomada da Borboleta por via pacífica, 

pressionando a FUNAI para que se seguissem as etapas preliminares do processo 

administrativo, até então inexplicavelmente obstaculizado. Nesse dia, fui pego de 

surpresa quando apresentado a todos como antropólogo que estava dando apoio à 

causa. 

João Carlos abriu a reunião falando sobre os direitos territoriais a serem 

restituídos para os descendentes indígenas referidos como "parentes" e a importância, 

3 "A descendência dos índios da Borboleta e os problemas de Terras Indígenas", publicado 
como Informação Técnica número 171 I Coordenadoria de Terras Indígenas I SG I MIRAO, 
Brasílias, em 24.08.1987 e assinado por Lígia T. Lopes Simonian. O processo administrativo 
tem número 000842 de 19.10.1987. 
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para o Brasil, do ressurgimento dos nativos da Borboleta. Ela vai se transformar, 

segundo sonha João Carlos, num exemplo de desenvolvimento com riqueza 

econômica e equilíbrio ambiental, sem desigualdades sociais. Escutei esse mesmo 

discurso ser repetido muitas vezes depois, demonstrando a convicção dele no 

propósito. Foram os representantes da Borboleta que solicitaram a presença dos 

índios de lraí, para falarem sobre sua experiência na retomada da área do aeroporto e 
' auto-demarcação realizadas lá, depois de passarem o programa de vídeo ilustrando o 

assunto. 

Aquela reunião expôs o quadro de articulação po11tica que leva o movimento à 

frente. Ao nível local, a motivação surge no parentesco. Pessoas mais velhas, quase 

todas saídas da região limitada entre os rios dos Caixões e Jacuizinho4 depois da 

infância lá vivida - conhecedoras da história do esbulho que sua gente sofreu ou tendo, 

elas mesmas, sofrido isso na carne-, estimulando seus descendentes mais jovens a 

estruturar e fazer crescer o movimento em torno da retomada da terra, firmando o 

propósito de de reaver seus direitos territoriais coletivos. Em escala regional, há laços 

de parentesco e aliança entre pessoas originárias da TI Borboleta e pessoas de outras 

Tis Kaingang do Rio Grande do Sul5 
, base sobre a qual se constroem as alianças 

políticas que integram a causa da Borboleta ao movimento Kaingang do sul do Brasil. 

As articulações de parentesco e de etnicidade também recebem o apoio 

político de agências indigenistas não-oficiais. Essas entidades auxiliam para agilizar e 
I 

consolidar as alianças autóctones, às vezes manipulando-as é verdade, sem, 

entretanto, prejudicar de todo essa articulação multiétnica espontânea em torno à 

indianidadeda, desta forma de vasão "pantribal" para múltiplas alteridades culturais, 

unificadas pela mesma experiência de enfrentamento aos mecanismos de negação e 

velamento histórica e socialmente regimentados. O movimento indígena é o seu nível 

de aglutinação contemporâneo, configurando uma, sem dúvida, instável unidade 

"política", mas de uma forma capaz de reunir os grupos originários na reação à 

imposição compulsória da historicidade civilizada. 

O movimento da Borboleta é surpreendente porque ele é uma nova tentativa, 

feita por descendentes aborígenes dispersos, um novo esforço para sairem do 

4 A região envolvida entre esses dois afluentes da margem esquerda do alto rio Jacuí engloba 
uma série de loalidades rurais, que incluem o Campo Comprido, as Costas do arroio Borboleta, 
a Serra dos Engenhos, Vila Ferrari, a Colônia Horalina, as Costas do rio dos Caixões, Colônia 
Tabajra, Eucalipto, Depósito etc. 
5 Por exemplo, a família de sobrenome "Nascimento" aparece também na TI de Nonoai. 
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velamento que incidiu e incide oficialmente sobre eles exatamente onde são 

originários, na porção planáltica entre os vales dos rio Jacuí e Taquari, n~ ampla região 

conhecida historicamente como a Serra do Botucaraí. Como está melhor detalhado no 

próximo capítulo {111), essa região converteu-se historicamente em refúgio de 

comunidades autóctones dissipadas das áreas em colonização, inicialmente pela 

pecuária, dentro do Rio Grande do Sul. 

2.2.2 - Uma reconstituição geral dos acontecimentos históricos 

O fato da integração original da região ter ocorrido pela aliança dos nativos com 

o fazendeiro paulista que recebeu a gleba, levou à isenção do indigenismo promovido 

pelo Estado-nação brasileiro, tanto ao longo do Império quanto da República. Em 

termos do registro legal das terras, a área foi considerada oficialmente apta à sua 

apropriação individualista, enquanto que, na prática, manteve-se uma_s~uação social ------- ----de equilíbrio assimétrico entre os descendentes mestiços de Antônio de Melo e uma 
----. . - ·- --
diversidade de altendades originárias lá acantonadas. Ao mesmo tempo, a demasiada ---"nativização" do patriarca e de seus âescendentes criou um uadro de confr o ~

interesses do mercado de terras em expansão, em benefício de latifúndiários sediados 
r -

em Soledade e Cruz Alta (onde estavam estabelecidos os poderes oficias instituídos 

em benefício dos europeus imigrados) e dos colonos de ascendência teuto-brasileira, 

desde os vales dos rios Taquari e Pardo. Essa situação agravou-se com o tempo, 
. - ..... - """ - --.... ... ..... _ ........ _ -

principalmente com a morte de Antônio de Melo Brabo, algum tempo depois de ter 
-- -- -- -- - --- - - -- - --
retornad~ ~~-9ü~rTã-dó Paraguai. 

A história depois da morte do patriarca é muito conturbada, cheia de versões 

contraditórias._foram profundos os efeitos da Revolução de 1893 em to-ºª.--aq.uela--
----~---------------------

região. Relatos de chacinas, tidas "oficialmente" apenas como b~t~lha~e facções - ------------------ -------- ------------
políticas rivais (chimangos e maragatos), aparecendo isso como cortina de fumaça 

para ludibriar a verdadeir;raZãodo-e~~~iniõ- dos· ·ãUtàêfõ·nes~uBfSejâ: - ã---------....-----._-------~- -----··-----------. ., ___ - "" --- ---- -. 

~_p.IQP!.~~~:~.~C:'!'~2ais. Os colonos de ascendência européia 

reiteram a honestidade da compra legal dos lotes que possuem, alguns admitindo 

terem escritura lavrada - o que até agora não se conseguiu confirmar na peritagem -

com datas acima de cem anos em cartórios antigos da região (Soledade, Jacuizinho 

etc.). Alguns teriam inclusive, conforme boato espalhado localmente, guardado seus 

documentos em cofre resguardado na cidade de Jacuizinho, com medo de algum 

eventual assalto promovido pelos índios. 
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Os descendentes da TI Borboleta entrevistados, entretanto, dizem que estes 

mesmos documentos foram forjados com a participação de advogados particulares e 

funcionários dos cartórios de registro de imóveis, mutuamente mancomunados com 

latifundiários e empreendedores de loteamentos coloniais. Duvidam da veracidade de 

existência de registros tão antigos de propriedade. A quase totalidade dos informantes 

nativos afirma também que a maior parte das terras pleiteadas por eles até hoje não 

possuem qualquer escritura válida, porque o cercamento teria sido feito 

aleatoriamente, sem equivalente iniciativa de tramitação dos papéis nos cartórios de 

terras, por parte daqueles que cercavam. Muitos fizeram requerimentos por usocapião. 

"Por troco de mandioca cozida e de cavalo velho" os fazendeiros "compravam" um ---------------- - ---- ------------
:.__:;;.-=-----..:::L:ü.:..::e~n.::..::ta.. porções cada vez maiores de terra em suas 

mãos, em prejuízo à marginalização do sistema coletivo vigente na TI Borboleta até a 

atualidade. Considerando o que foi descrito para os Guarani-missioneiros, vê-se a 

reprodução do mesmo sistema de esbulho dos territórios originários. 

A Borboleta é, assim, um outro caso etnográfico das conseqüências geradas 

pela instauração da hierarquia social alóctone no Rio Grande do SuL A cobertura 

ideológica oficial serve ao seu propósito no momento de regramento do registro de 

propriedade, transformando seus ocupantes tradicionais em trabalhadores braçais, 

reduzidos a escravos e servos dos latifundiários que os expulsaram para as áreas 

íngremes e pedregosas ou nos corresdores das estradas. Apesar do sucesso 

duradouro dessa operação de entulhamento sobre a legitimidade dos direitos 

originários à Borboleta, as alteridades culturais autóctones não foram suprimidas na 

sua existência efetiva, mas sim lhes foi negado o reconhecimento simbólico pela' 

ideologia de unicidade moral e jurídica no Brasil. 

Desde o início da colonização, as comunidades e famílias aborígenes da 

Borboleta passaram a ser encapsuladas em sucessivas situações sociats 
~-- -------- ------

assimétricas. A mais antiga reconstituída é sua vinculação com o processo histórico 
~ 

jesuítico, como já se disse. A banda oriental do alto rio Jacuí foi convertida em região 

de exploração da erva mate pelos índios missioneiros (Porto, 1954a e 1954b; Venzon, 

1991 b). Algum nível de alianças foi vigentes entre os missioneiros e as demais 
~----··- .. _ ... _ ... ~ ........ ..-......- --...._ ....... ....__ . ' - _..;_..._.,. ..... ~ --....----.__ 

alteridades culturais ali localizadas, mesmo que não-integradãsà redução jesuítica. 
----.....___.__ _________ ---------- .... ______ - .~ ... - -- -·--.. - _...---~- .. --~ 

Certo é que os Guarani-missioneiros devem ter estabelecido;rfos séculos XVII e XVIII, ---- -- ..... _____ ... - ------- -----------------._..___ --
canais de reciprocidade (positiva e neg~!iYª)_ COf!l grupos originários ancestrais dos 
~t~ãrãrltes~gua Jêdõ j)iã~;Ít~ - ·· --. - ·· · - ·- ---- ---- ----
.. -------~------------ -----
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Com a derrocada do processo jesuítico, a região da banda oriental do alto rio 

Jacuí converteu-se em zona de refúgio para grupos familiares Kaingang e talvez 

Xokléng imigrados do norte e leste; e outros Guarani, regufiados dos exércitos e 

miliciais a serviços das Coroas ibéricas, convergindo de diversas direções. Grupos 

autóctones do pampa (Charruas) também, ao que parece, imigraram para lá Dizer 

zona de refúgio não é dizer isolamento geográfico, pois o aproveitamento da erva

mate continuou a ser efetuado na região, escoando a produção através do Jacuí para 

os núcleos luso-brasileiros. Ao que parece, a exploração desse produto continuou a 

ser feita exclusivamente pelo trabalho indígena ou mestiço, bem como o seu 

transporte por terra até embarcar em proveito dos comerciantes que o vendiam nos 

mercados consumidores urbanos. 

Depois da conquista definitiva das Missões orientais para o Império português 

(1801), ampliou-se a ocupação privada pela doação de sesmarias principalmente nas 

áreas de campo, enquanto que as áreas com matas e florestas - como era o território 

da Borboleta originalmente - ficaram relegadas a um segundo plano, quadro 

modificado muitas décadas depois da independência e do início da colonização alemã 

ao Rio Grande do Sul (1824). O objetivo da imigração era, como se verá melhor no 

próximo capítulo, povoar com agricultores de "melhor qualidade" as áreas de mato 

consideradas "inaproveitadas, ao norte da bacia do Guaíba. 

É dentro deste novo quadro que se insere a participação de Antônio de Melo . . '-.... ___ ... 
Brabo, enquanto um militar paulista empenhado na consolidação do território do sul -......,.__ 
como parte do recém criado Brasil. A recente atuação de pilhagem praticada por 

Frutuoso Rivera (1828) na fronteira (veja-se 3.9), fundava receios sobre a 

possibilidade de novos episódios dessa natureza. No entanto, o maior receio parece 

ter sido, em resultado da dispersão das famílias missioneiras falantes do espanhol por 

influência jesuítica, de que a população autóctone eram de castelhanos ou de 

cooptados a eles. 

Por interesse pessoal e por méiito militar, Melo Brabo opteve sua gleba de terra 

e ali fez descedência. É de· se questionar como um paulista conseguiu estabelecer 

alianças tão integradas com os nativos, ao ponto de ninguém desertar nas tutas em 

que ele se empenhou. Isso estava ligado, sem dúvid~ao seu casamento com uma 

~-autócto~e "de ~=~Ço furàdó" que el~ -la~u n-um;-~~~~dentro d;-8-;;rt;;:;l;a. 
- ··- - ~"'-~~ ~.- .. - ..... _,.~ -- ---- ----------- -

~~ce,~otou ~ aliança ae lípõ" similar ao cunhadazco vigent~ 

Paraguai colonial (veja-se 3.3). ÉPossivel diZer~--então,· que·; pla~~ande - · -----------------. .._____ ___________ _ 
/ 
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do Sul nasceu brasileiro pela atuação de protagonistas paulistas e curitibanos, alguns 
--- --- ---------~-- ------- -- ....... --- - .... ·- - --- - -

deles se valendo das mesmas estratégias de aliança interétnica vigentes no período 

colonial, adotadas pelos primeiros colonizadores espanhóis da Região Platina. A 

mútua cooptação pelo casamento integrou o paulista às redes sociais aborígenes, de 

forma pouco ou muito conflitiva, assim como levou a uma nova integração civilizacional 

das populações·autoctones aliadas a esse ''herói civilizador". 

Disso surgiram canais de integração assimétrica que perduraram estáveis em 
....__ ---- .. ·~------ .... --...... .... .. ... - ..... - ... -....., ~·~ .~ ......... 

sua complementaridade e mestiçagem, até que foram drasticamente interceptados, 
......__- ·- ... - --- ·-- --- -··-------- - . - - . . - - . . . . . . .. 
depois, pela expansão da colonização alemã, rios Pardo e Jacuí acima, e do latifúndio 

~Alta- e Soledade. A apropria_~s> _privatista da terra, sob a égide dos 
.--- - .... 

cartórios, passou a dar um outro desfecho mais sofisticado ao englobamento social e 

ao velamento representacional dos povos originários daquela região. Mesmo fora da 

Borboleta, é possível observar elementos que indicam ter sido este um processo geral 

em toda a banda oriental do alto rio Jacuí. 

· 2.2.3- Etnografando fluxos e refluxos de diversas emergências étnicas 

Depois de mais de um século de subordinação aos ditames do mercado de 

terras, muitos descendentes permaneceram morando dentro da Borboleta em 

pequenos lotes nos lugares à margem do latifúndio; outros, sairam mais recentemente 

em direção aos núcleos urbanos. O maior contato com João Carlos Padilha abriu uma 

perspectiva nova que não se esperava possível. Descobriu-se haver descendentes 

indígenas residentes no mesmo morro onde estão alguns campi universitários da 

. UFRGS e onde funciona o NIT. Eles residem em vilas populares à margem da reserva 

ambiental criada no Morro Santana, similar ao que se observou como prática entre 

algumas famílias misisoneiras que residem em Porto Alegre. Há uma espécie de 

uidentidade vegetal" que condiciona o zoneamento urbano da imigração dos nativos. O 

Morro Santana tem a vantagem de possuir uma reserva florestal ao lado de um 

importante eixo viário que permite acesso fácil ao centro de Porto Alegre e vice-versa. 

João Carlos abriu acesso a outras famílias Kaingang e a alguns parentes de 

Iracema residindo na Vila Jari (Município de Viamão), cujo nome deriva, segundo as 

informações que João Carlos obteve entre moradores da vila6
, de um Cacique 

6 João Carlos ·conhece muito bem uma família de irmãos que se consideram descendentes 
diretos do Cacique Jari, que sabem muitas informações sobre seus ancestrais. Chegou-se até 
a solicitar uma reunião com tais descendendentes, mas não houve fôlego para abrir mais este 
campo etnográfico de pesquisa sobre autóctones urbanizados. Isso deve ser feito um dia. 
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Guarani-missioneiro que teria tido uma gleba de terra, uma fazenda naquele local. Mais 

do que assentamento resultante desses fatores, a residência junto ao Morro Santana 

possibilita também que as famílias nativas obtenham recursos vegetais (fibras, cipós, 

plantas medicinais) utilizados principalmente para a produção de artesanato, vendido 

para floriculturas (sob encomenda) ou no centro da cidade para os transeuntes 

(principalmente na Rua da Praia e na Av. José Bonífácio).-

0 quadro etnográfico de famíias autóctones urbanizadas na região da Grande 

Porto Alegre foi outro dos choques hermenêuticas passados ao longo da pesquisa. 

Havia me adaptado à idéia· de ter que fazer etnografia nas fronteiras "distantes" da 

civilização; acabei descobrindo que estas mesmas _fronteiras estão aqui ao lado, nos 

são vizinhas embora ideológica e etnicamente invisíveis. Vencida a inércia inicial da 

descoberta, isso mostrou-se muito cômodo para a equipe do NIT, pois professores e 

estudantes de diversas disciplinas (ecologia, antropologia, história, agronomia) 

aproveitaram o momento para iniciar a pesquisa em etnociências dentro da área 

ambiental protegida e administrada pela UFRGS em Porto Alegre, sem ser necessário 

maior deslocamento {barateando os custos de pesquisa). 

O envolvimento de colegas das áreas biológicas resultou da necessidade em 

obter uma autorização, junto aos pesquisadores responsáveis pela administração da 

área de preservação, para que as famílias indígenas pudessem circular livremente em 

todo o Morro Santana, para a exploração dos recursos vegetais segundo os moldes 

tradicionais. A vigilância da Universidade, orientada pelos critérios de presevação , 

natural, passou a abordar os nativos e a pressioná-los a abandonar a coleta dentro do 

parque. Um vigia chegou a disparar para cima como forma de intimidação de uma 

família indígena. 

João Carlos pediu ajuda para a equipe do NIT e, ao final, obtivemos um 

documento para cada índio envolvido, a ser apresentado aos vigias liberando o acesso 

aos matos (foto 94). Ao mesmo tempo, os colegas botânicos iniciaram o 

monitoramento das atividades extrativas, para estabelecer sua relação com a 

capacidade de regeneração das espécies exploradas. Foi iniciado também o 

levantamento das espécies usadas na medicina indígena e existentes no Morro 

Santana. Desses dois trabalhos foi produzido o programa de vídeo "Artesões do Cipó 

do Morro Santana", por uma equipe dirigida por Rogério Rosa. 

A etnografia da Borboleta ocorreu dentro de todo esse roldão etnográfico, que 

mistura a urbanização dos nativos, a etnicidade Kaingang e a luta indígena pe~a terra. 
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A reunião realizada em Cruz Alta nos dias 25 e 26 de março de 1995 é ilustrativa 

desse processo, principalmente pelo discurso do Kaingal)g Augusto da Silva, pregando 

a linha de atuação política a ser seguida pelo movimento da Borboleta. Augusto disse 

que" ... o futuro de nossos filhos é a terra ... Nós temos que nos organizar primeiro para 

depois pressionar os órgão do governo ... Eles dizem que nós não somos mais índios, 

pois não falamos mais a língua. Mas isso é porque não temos mais terra e temos que 

morar na periferia. Têm muitos que acham que são as entidades que devem fazer 

pressão, mas não ét Somos nós que temos que fazer pressão. Antes nós éramos 

tutelados pela FUNAI, antes nós éramos incapazes. Hoje nós somos capazes". 

O enfoque expresso por Augusto foi o que prevaleceu nas questões de 

encaminhamento da reunião. Os descedentes da Borboleta fecharam em torno da 

decisão de dirigir o movimento no sentido de pressionar o governo, no caso, o órgão 

que atende aos direitos originários pela indianidade (a FUNAI), dentro do processo 

administrativo já existente. Ao final da reunião, foi criada uma comissão de 

representantes da comunidade, além de estabelecidas algumas atividades a serem 

efetuadas, para levar à mobilização de um número crescente de familiares e para 

encontrar e juntar documentos e informações a subsidiar os trabalhos do Grupo 
' Técnico (GT) proposto e negociado junto à FUNAI de Brasília, à produção de Laudo 

Antropológico sobre seus direitos reivindicados. 

Reuniões sucessivas foram ocorrendo ao longo do ano. Uma delas (20.1 0.95) 

foi realizada diretamente na sede da administração da FUNAI em Passo Fundo, onde 

foi exposto que o primeiro laudo produzido por Lígia Simonian não era considerado 

válido, a partir dos critérios estabelecidos pela legislação existen~e. em torno aos 

processos administrativos de regularização de terras indígenas. Assim, em final de 

outubro foram acertados detalhes operacionais para o planejamento das saídas de 

campo do GT da Borboleta. 

Enquanto os entraves administrativos adiavam o enfrentamento do problema, 

os representantes e descendentes da Borboleta continuavam sua articulação. Foram 

realizadas novas assembléias de descendentes em Cruz Alta {Casa de Cultura, 05 de 

novembro), Salto do Jacuí (Câmara de Vereadores, 26 de novembro), mas a portaria 

de nomeação do GT só foi publicada dois meses depois, do que só tivemos notícia em 

janeiro de 1996, quando já havia sido recolhido o fundo orçamentário correspondente 

à gestão 1995. Passou-se um ano e as condições concretas para a realização dos 

estudos etnográficos, históricos, jurídicos e arqueológico não haviam sido criadas. 
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A minha presença como pesquisador tornara-se compulsória nas assembléias, 

invariavelmente realizadas aos domingos. Não tendo outra alternativa, tratei de 

considerá-las como um espaço especial de avaliação etnográfica deste movimento 

étnico. Muitas coisa passaram a ser constatadas. Em primeiro, descobru-sei haver 

uma controvérsia em torno da propriedade de criação de uma associação ou sindicato 

para angariar fundos, articular e levar o movimento à frente. A opinião de alguns é que 

qualquer forma de organização dos brancos é limitada, considerando os objetivos 

indígenas, ou que eles ainda não estão preparados para isso. 

Em segundo, descobriu-se que as etnificações indígenas da Borboleta 

passavam por processos de velamento e auto-velamento, como diagnosticou Abí1io 

dizendo que " ... meus familiares, que são índios, não se assumem ... ", ou admitiu João 

Carlos: "Eu mesmo, até os vinte anos de idade, tinha vergonha de ser índio" (reunião 

de Cruz Alta em 05 de novembro de 1995). Foi recorrente a manifestação de velhos 

reclamando contra a falta de confiança dos jovens com relação à causa. Houve quem 

relatasse que seu avô passou a ser considerados louco dentro da própria família 

(dizendo coisas sem fundamento, pensaram seus netos), por começar a discursar 

sobre a necessidade de engajamento de todos ao movimento de retomada dos 

direitos dos ancestrais. 

Outro aspecto importante está sendo acompanhar o jogo de definição dos 

"troncos" familiares que possuem direito à terra reivindicada, que encaixam de alguma 

forma na genealogia daqueles que são reconhecidos como legítimos ocupantes 

nativos do território da Borboleta. Diz-se jogo porque ninguém domina completamente 

o conhecimento sobre a totalidade da história das famílias em todos os cantos da área 

reivindicada. No entanto, existe muita clareza em relação à definição de algumas 

famílias seguramente de ascedência indígena ("dos Santos", "de Melo", '~~~-_M~tos"_, 

"Padilha", "de Campos" , "da Costa", "Alves", ·"F.erreira") e out-ras, -p~lo contrário, qu~ 
-- ----- ---·-

não o são (Becker, Hass, Schmitt, Ferrari). Há todo um conjunto de famílias que 

aparecem no campo do indefinido, até que seja descoberto algum laço de parentesco 

com as famílias já definidas. 

Os auto-identificados como originários da Borboleta esperam, talvez de forma 

demasiada, que o documento resultante da perícia antropológica consiga redimir todas 

essas dúvidas do parentesco em relação com uma origem definida dentro do território 

reivindicado. Portanto, antes de ser um critério estabelecido pela busca antropológica, 

essa fundamentação do direito da terra no parentesco aparece como um princípio 
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êmico dentro do movimento, que o estudo deverá detalhar. A hipótese trabalhada 

pelos descendentes originários da Borboleta é que cada tronco familiar possui uma 

origem indígena diferenciada, com famílias de ascendência Kaingang, outras Xokléng, 

outras Guarani, outras Charrua e assim sucessivamente. Rodrigo Venzon adiantou a 

pesquisa sobre o assunto, publicando alguns resultados elucidativos (Venzon, 1991 b). 

Uma vez reconhecidos e divulgados os troncos familiares em oposição, 

começou-se a assistir o drama em torno à disputa de posições assumidas por cada 

pessoa em interação no processo gerado pelo movimento, que reivindica a_ devolução 

da Borboleta aos seus ocupantes originários. Como a miscigenação é um tópico 

característico desde a "mitologia histórica" da terra reivindicada, mesmo colonos 

alemães acabaram procriando com índias como estratégia de inserção e obtenção de 

"direito" sobre um lote de terra aos descendentes. É comum pessoas que tenham uma 

dupla ascendência (uma de dentro, outra de fora), legitimando ela reivindicar qualquer 

uma das posições, ou ambas. lsso ocorre enquanto exemplo de processos identitários 

em efervecência, onde os indivíduos decidem como se posicionar estrategicamente no 

contexto intercultural de que participam como atores. Os troncos familiares 

reconhecidos como indígenas são, geralmente, os designados por nomes de origem 

portuguesa ou espanhola; os reconhecidos como não-indígena são os nomes de 

origem alemã ou italiana. 

Diversos foram os relatos e alguns casos observados de disputa e confusão de 

linguagens envolvidas nos processos de tomada de posição frente ao dilema criado 

pelo movimento dos originários. As coisas foram esquentando e nossa equipe se viu, 

de repente, em meio daquele fogo cruzado, principalmente porque o vínculo com a 

universidade "federal" passou a ser entendido como se fôssemos representantes do 

"governo". A situação virou um aparente caos, com gente de sobrenome Schneider, 

por exemplo, reivindicando aliança com a indianidade (foto 79) e, ao contrário,· gente 

com forte biotipo indígena até no rasgo dos olhos, dizer-se de pura cepa italiana. Q 

caos é apenas aparente, entretanto, porque a tomada de posição ocorre em 

conformidade com a posição da pessoa nas relações de produção instituídas e com o 

nível de adesão simbólica a cada um dos horizonte de significação em disputa no 

processo. 

A emergência do movimento surte efeitos que se propagam como ondas entre 

os descendentes, num processo de des-velamento e re-velamento coletivos, atingindo 

também os que com eles se relacionam, nas assimetrias da hierarquia social 
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resguardada pelos descendentes dos que chegaram como agentes civilizadores 

respaldados pela isenção do Estado-nação, para fraturar os modos de vida dos grupos 

originários sobreviventes e lucrar com isso. A miscigenação foi uma das tantas 

estratégias utilizada por colonos falidos para se aproveitar da "ingenuidade" econômica 

dos nativos, chegando como se fossem parentes para explorar economicamente os 

recursos e a mão-de-obra da região. Os filhos homens herdavam o nome de registro 

do pai, geralmente de origem alemã ou italiana, e um lote de terra do pai da mãe 

autóctone. 

O movimento de reivindicação da Borboleta está transformando essa prática, 

pois muitos dos que possuem registro de nascimento resguardando apenas os 

sobrenomes de ascendência alemã ou italiana, estão começando a buscar algum 

parentesco entre as famílias reconhecidamente indígenas. Por outro lado, alguns 

''proprietáriosi' com sobrenomes associados à indianidade, mas detentores de 

fazendas - enquanto propriedades privadas - dentro da área reivindicada, não 

apresentam muita segurança em assumir sua ascendência autóctone, pelo risco de 

terem que se submeter ao critério de divisão dos lotes, uma vez efetivada a 

reintegração de posse a todos os descendentes das famílias desaldeadas. Seus 

interesses individuais terão que ceder frente aos interesses coletivos que dirigem a 

causa; ou não. 

A questão da divisão e organização coletiva da terra no futuro, depois da 

reintegração de posse supostamente efetivada, é outro dos temas recorrentes nas 

assembléias e reuniões envolvendo descendentes da Borboleta, ainda mais porque a 

maior parte das pessoas envolvidas estão morando fora da área e terão que ser .. 

reassentadas. O fato de que o reconhecimento oficial como território indígena 

impossibilitará qualquer operação comercial em torno da terra, desencanta e afasta 

aqueles que pensam apenas em proveito próprio e não possuem uma identidade 

maior como a causa coletiva. Observam-se feições de desencanto em alguns 

descendentes jovens, ao saberem que os lotes recebidos não poderão ser vendidos, 

em contraste à alegria de muitos velhos ao saberem sobre o fato. Estes dizem que 

ninguém pode comprar ou vender aquilo que é, ao mesmo tempo, de ninguém e é de 

todos: a terra. 

Muitos dos nativos da Borboleta expressaram interesse em desenvolver 

projetos de auto-sustentabilidade, em conjunto com a FUNAI, com os municípios, 

universidades e organizações não-governamentais. Falaram em necessidade de 
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reconstituição da flora e da fauna nativas, recuperação das fontes de água e retorno 

aos padrões tradicionais de caça, coleta, pesca, criação e cultivos. Falaram em dois 

tipos de ocupação da terra. Existirão áreas de uso e trabalho coletivos (ervais, 

pinheirais, pomares de frutíferas, cultivos para comercialização, áreas de 

reflorestamento, áreas de garimpo, rios e serras empedregadas) e outras áreas 

divididas em lotes familiares exclusivos. Por outro lado, há descendentes interessados 

em manter o modelo da agricultura mecanizada de granja ou a plantação em 

dependência ao modelo criado pela indústria do fumo, o que é entendido como nefasto 

pela maioria dos mais envolvidos com o movimento. 

Outro elemento etnográfico da máxima envergadura foi descobrir que a 

Borboleta é apenas uma das diversas áreas referidas como tendo abrigado 

descendentes de povos originários na região do Alto-Jacui e além. Foram 

entrevistadas famílias que parcialmente eram da Borboleta, mas também tinham 

ligações com as famílias nativas da Costaneira, do Rincão de Santo Antônio, do 

Lagoão, do Pinhalzinho, do Salto do Jacuí, da Serra Grande e de outras igualmente 

referidas nos depoimentos. Muitos informantes queriam saber quando a mesma 

iniciativa de estudo ocorreria para essas outras áreas. Entretanto, nenhuma delas está 

sendo - ainda - reivindicada através de um movimento social específico como 

acontece com a Borboleta, mas muitos expressaram seus anceios de um dia virem a 

fazê-lo tal e qual. 

Afora isso, muitos dos sobrenomes· identificados como sendo originários da 

Borboleta também aparecem distribu~dos na região de São Miguel das Missões a 

oeste, alguns apresentados na seção anterior deste capítulo. Dados ainda 

fragmentados, mas que sugerem a existência de uma vasta rede de parentesco 

autóctone ((diluída" por vasta amplitude geográfica. 

2.2.4 - Coerências êmicas que fundamentam o movimento articulado das 

etnicidades da Borboleta 

Depois de três anos e meio acompanhando as principais articulações do 

movimento que reivindica a Borboleta, além de algumas viagens de reconhecimento à 

região em questão e depois de finalmente realizados os primeiros levantamentos 

oficiais de campo (dentro do GT instituído pela FUNAI) em setembro e dezembro de 

1997, um razoável volume de dados etnográficos foi obtido. É surpreende encontrar 

registrado, no diário de campo, os mesmos assuntos sendo retomados diversas vezes 
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pelos descendentes nas oportunidades de interlocução, desde as primeiras reuniões 

presenciadas. Os pesquisadores foram sendo introduzidos gradativamente na lógica 

coletiva do movimento, assim como foi presenciado outras famílias serem introduzidas 

gradativamente, da mesma forma, ao longo do percurso. 

Fazendo a conta das datas, o leitor poderá concluir que se passaram vinte e 

um meses entre a publicação da portaria nomeando o Grupo Técnico e a realização 

efetiva dos levantamentos periciais de campo na região. Forças políticas conseguiram 

obstaculizar o processo, até que o comunidade agisse mais drasticamente 

requisitando a realização dos trabalhos do GT. Os_ descendentes da Borboleta 

envolvidos com o movimento perguntavam-se porque tanto medo do "governo" em 

deixar o laudo antropológico ser realizado, se o argumento de alguns "políticos" era 

que não tinham índios envolvidos na questão. Deixasse que o laudo chegasse a este 

resultado então, desbancando a reivindicação. Óbvio que os nativos estão apontando 

aí um forte indício de que há gente interessada em obstaculizar o andamento do 

processo da Borboleta, ao mesmo tempo que promover mais uma edição da 

denegação dos seus direitos, reiterando os estigmas des-indianizadores. 

As diversas oportunidades em companhia de João Carlos e Iracema deram 

bom fundamento para entender o envolvimento deles na causa geral dos índios e na 

causa específica da Borboleta. A história da vida dele é similar aquilo que foi escutado 

no relato de vida de muitas das pessoas. envolvidas na reivindicação dos direitos 

originários. João nasceu na Serra dos Engenhos, dentro da área da Borboleta. Ele 

morava com os pais em um pedaço de terra como agregado de um pequeno 

fazendeiro local, submetidos a um regime de verdadeira servidão como trabalhadores 

nos latifúndios da região. Sua família vivia basicamente da caça, pesca, coleta e 
' 

cultivo doméstico. Ele teve educação escolar e passou a ter consciência sobre os 

problemas que atingiam sua gente, saindo de sua terra natal inconformado com a 

exploração praticada pelos fazendeiros. 

João Carlos relata que havia uma forte consciência de perda da terra em meio 

à geração de seus avós, particularmente de um de seus tios-avô de nome Inácio. João 

assistiu diversos rompantes de revolta de Inácio, que saía a impunhar arma e bradar 

em favor da luta aberta contra os fazendeiros. Os parentes acudiam e acalmavam o 

exaltado. Ele diz que aquilo marcou profundamente sua infância, ao ponto de 

transformar a busca de recuperação das terras dos seus familiares no objetivo maior 

de sua vida. Quando ele saiu da terra aos 16 anos (1970-1), foi para Cruz Alta, onde 
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duas irmãs casadas já estavam morando. Foi assentado pelo INCRA na Amazônia e 

ficou lá dois anos com sua mãe, voltando ao sul por inadaptação ao ambiente da 

floresta tropical. Veio para Porto Alegre e se empregou como vigia. 

A parte interessante da história de vida de João Carlos é que durante todos os 

anos em que ele esteve longe da terra natal, tinha contínuos e recorrentes sonhos 

com sangue, fogo e massacres. Isso o preocupou ao ponto de comentar com os 

familiares, até que os parentes mais velhos lhe contassem sobre os horrores sofridos 

pelos seus ancestrais e outras famílias de originários da região da Borboleta. 

Disseram-lhe sobre os massacres produzidos pela repr~ssão militar ao movimento dos ---------------. . 
barbudos, sobre as lutas entre chimangos e maragatos durante e depois da 

----~~....__.,, .... ~ .. - - .... .._ ~ 

Revolução Federalista de 1893, onde o~ oativ.os_ é _q~em sempre perdiam lançados 

uns ~os. Diferente; --~~~ntos históricos a re~d-itar - p~ra além das 
""----- - - -- - ---

justificativas morais;· religiosas ou políticas conjunturalmente apresentadas - a 

denegação dos direitos consuetudinários, valendo-se até mesmo do genocídio, em 

prol do esbulho territorial. 

João Carlos manteve seu ideal na cabeça até que leu uma reportagem no 

Correio do Povo, sobre o fato dos Mbyá estarem, junto à ANAÍ, encaminhando sua 

reivindicação em torno de terras tradicionais no Salto do Jacuí. João ficou 

preocupado, pensando que outros índios estavam querendo ocupar as terras de sua 

gente e procurou imediatamente a "entidade", para solicitar esclarecimentos. Foi de 

então que João Carlos abriu acesso a uma série de canais institucionais que 

permitiram o renascer do movimento pela retomada do território da Borboleta. O 

sonho dos ancestrais voltava a ser o motivo de luta no presente. 

É necessário que eu torne a dizer sobre a capacidade interpetativa dos 

autóctones. Eles próprios possuem uma perspicaz avaliação da situação social que os 

envolve, tecendo comentários "antropológicos" sobre aquilo que observam e do que 

participam. Abílio tem duas passagens muito interesantes neste sentido. Uma, foi sua 

observação sobre o tipo de exclusão social que ele identificou na entrada de um dos 

acessos à cidade de Colorado, onde há uma placa com os dizeres "Diminua a 

velocidade, perímetro urbano" em seguida ao motorista já ter passado pela conhecida 

como Vila dos Negros, considerada, portanto, fora do perímetro urbano. Outra 

passagem, foi quando Abílio esteve em sessão da Câmara de Vereadores de Salto da 

Jacuí em agosto de 1997, negociando a permanência do acampamento dos 

descendentes da Borboleta no terreno ao lado. Foi intencionalmente acompanhado de 
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duas meninas primas entre si e suas parentes, apenas uma com o biotipo fortemente 

indígena e a outra loira, pele e olhos claros. Quando alguns vereadores questionaram 

a indianidade dos que estavam acampados e acompanhando o movimento, Abílio 

mostrou as duas meninas e as identificou como primas, argumentando que eles índios 

não tinham culpa se os colonos chegaram estuprando as índias e provocando a 

mestiçagem. 

Voltando ao final do ano de 1995, tivemos uma primeira reunião de organização 

do GT na Vila Safira. No diário, aparecce registrada a manifestação da mãe de João 

Carlos, Dona Guilhermina (27 de dezembro), descrevendo histórias das três investidas 

das tropas do governo contra os índios, sobre a ignorância dos índios, seus parentes, 

na época dos massacres, que morriam ao olhar para dentro do cano e apertavam o ---------------------------g~ das armas tom_}ldas aos brancos~ ver o que saia de dentro., Relatou 

também sobre as vezes que teve de se esconder no mato com suas crianças 

pequenas, ~ndo das equipes de capangas prea~ores de meninos e meninas p~r§_ 

servirem aos brancos nas cidades de Espumoso e Soledade o~ _né!~_!~~n'!_a~ do -------- ---- ---- ---
interior de toda região. --------------Mais adiante em outra oportunidade, quando voltava de uma expedição 

arqueológica nas Missões orientais em outubro de 1996, encontrei-me com João 

Carlos e sua irmã Teresa em Cruz Alta, com quem fui visitar o interior do território 

reivindicado, no interflúvio dos rios Jacuizinho e Caixão, afluentes da margem 

esquerda do Alto-Jacuí. Passando pela Serra dos Engenhos, chegados na casa de 

Teodoro de Matos (Doro), curandor e ervateiro espírita natural dali. Doro falou de 

plantas, curas e logo saiu a conversar sobre os "espíritos" dos antigos índios e bugres 

da llAldeia Velha.,, local assombrado onde ninguém consegue morar. Disse também 

que é só ele se aproximar desse local que passa a escutar, pela sua mediunidade, os 

espíritos ancestrais falando no "indioma" (expressão êmica para dizer o idioma 

indígena, no caso, o informante está se referindo à Língua Kaingang). 

Doro tem o firme propósito de aprender a falar e entender a língua Kaingang, 

para se comunicar com os espíritos e saber o que eles querem. Isso demonstra a 

amplitude cosmológica dos processos identitários presentes entre os descendentes e 

autóctones da Borboleta. Os espíritos irão ajudar nos levantamentos da perícia 

antropológica, diz Doro, pois eles irão indicar onde foram os locais dos massacres dos 

índios, onde podem estar seus ossos e outros locais de importância mítica. 
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2.2.5- A questão da terra desvelando a hierarquização social dos horizontes de 

representação em conflito 

Desde 1986, Rodrigo Venzon vem estudando o caso da Borboleta, tendo 

circulado pela região inúmeras vezes. Foi ele quem levantou os primeiros documentos 

históricos antigos, utilizados como referência no texto de Lígia Simonian. Rodrigo teve 

condições de entrevistar pessoas muito velhas que vieram a falecer pouco depois. Ele 

conseguiu elaborar uma genealogia de gerações mais remotas, reconhendo a origem 

"étnica" de muitos dos troncos familiares indígenas. Sua hipótese é de que a região da 

Borboleta corresponde ao antigo erval de São João Batista (um dos 7 Povos das · 
I 

Missões), e , que o movimento dos monges barbudos foi uma manifestação \ 
....._ - I 

messiânica de resistência étnica dos nativos da Borboleta, contra a dominação"Cros- r ---......___ _________ ~ 
CõrneTciãi1tes e agentes de terra e colonização, muitos descendentes· de alemães em 

- ----- ~ ~~ -------------- ------ -
expansão desde Santa Cruz do Sul. -------------O estudo etnográfico da Borboleta levou à hipótese, sugerida por Venzon, de 

que a questão de esbulho da terra é apenas um dos vetores implicados nessa 

complexa situação social interétnica. Necessário remeter o assunto ao quadro 

interpretativo trabalhado nesta tese. A alienação da terra é tão importante quanto a 

submissão da população autóctone às relações sociais de produção fundadas na 

exploração do seu trabalho braçal e, mesmo, sexual. E isso é conseqüência daquele 

esquema implícito de civilidade (melhor trabalhado no Capítulo IV),· gerado na 

denegação do autóctone convertido em trabalhador supostamente "livre". Os feixes 

representacionais da civilidade giram em torno à ideologia fetichista do trabalhador-:. 

__mercadoria, onde o valor-trabalho dos nativos é inflacionado pelos estigmas que os 
-- --- ... - ... 

/ desqualificam como se inaptos ao trabalho produtivo. 

Recolhemos depoimentos surpreendentes das relações assimétricas de 

servidão ou semi-escavidão, estabelecidas entre grandes fazendeiros e granjeiros, de 

um lado, e os descendentes de povos originários, de outro, no território da região da, 

Borboleta. Pessoas raptadas dos seus lares e criadas como agregados de fazendeiros - -- --- . - -----
para s_ervirem a velhos doentes, sendo isso camuflado pela institu!ção da adoção. 

Mulheres -comprad~~ -para servirem como objeto de satisfação sexual enquanto 
--~ ~-- ---- -------- ----- - -

jov~ns,-p~ abandonadas d~pois, no mato, qu~~d~ já -~heias -de filhos, is;o --
camuflados pela instituição de criadagem. 

~-----------------------
Interessante pensar que essas r_elações de semi-escravidão podem ser o -- -- - - -- -

resultado contemporâneo da síntese entre as relações de ~C~ll1" derivadas da 
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colônia e o modelo individualista do fetichismo em torno ao trabalhador-mercadoria, 

introduzido amplamente junto à chegada dos imigrantes alemães e seus 
r 

descendentes na região. Assim sendo, o capitialismo i~staurou-se ali não pela_\ 

superação dos relações locais prévias de produção social, mas se desenvolveu 

exata~nte em continuidade das-~laçÕe~- ~~ciais mais "primitivas",- -ã-nteriores, 

;mpliando a~ncfa da dominação com uma ~St!~iéflL~ de velaménto~-pass~~do -a ---- --------~---- ------- -~-

esconder a exclusão pelo discurso político da igualdade. Como explicar-que- -\._______ ... _...- -- . 

descendentes de · imigrantes-- aiemães, primeiros porta-vozes do individualismo 

capitalista na região, tenham se ~~barbarizado" ao ponto de embarcar na cosmologia 

colonial reincidente, adotando o esquema da servidão antes existente? O 

individualismo trouxe-lhes, sem dúvida, a vantagem de permitir um maior 

distanciamento simbólico em relação às alteridades originárias denegadas, agora 

subsumidas pela pela noção uniformizante de cidadania individual, impessoal e 

reduzida a índices numéricos. 

Ao mesmo tempo, o universo etnográfico da Borboleta é um quadro de fricção 

representacional, de um conflito ao nível das cosmologias e dos princípios morais em 

confronto diretamente nas situações cotidianas. Mais uma vez, João Carlos ilustra com 

fartos comentários sua cosnciência nativa sobre o assunto. Ele diz que acompanhou 

muitas vezes dentro da Borboleta, o fato de colonos "de origem" não aceitarem ver os 

índios progredirem materialmente, detendo bens de produção ou usando boas roupas. 

Segundo João, trata-se de algo mais que pura inveja; os índios e seus descendentes 

não poderiam deixar de corresponder à imagem de miséria e selvageria que lhes cabia 

na hierarquia social imposta. 

2.2.6 - A pressão política do movimento dirigida contra a inércia administrativa 

do indigenismo oficial 

No início de 1996, houve mudanças nas normativas internas da FUNAI para a 

tramitação dos processos de regularização de Terras Indígenas. O Decreto n° 22 foi 

substituído pelo Decreto no 1.775, abrindo direito ao contraditório dentro dos 

processos administrativos da FUNAI. A mudança de decretos serviu como argumento 

oficial para não tramitar o processo da Borboleta, uma vez que o novo estaria sendo 

introduzido gradativamente, necessitando tempo para ajustes. Na verdade, os 

trabalhos do GT da Borboleta foram sendo adiados com a utilização dos mais variados 

argumentos. Por seu lado, o movimento seguia seu curso lento mas contínuo, 
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expandindo-se entre as famílias gradativamente aderidas à causa. Foram realizadas 

outras assembléias em Cruz Alta e Selbach ao longo de 1996. Os descendentes 

indígenas não aceitavam os argumentos administrativos lançados para não realizar o 

laudo antropológico. Começaram a organizar uma investida de maneira a pressionar a 

FUNAI. 

Quando percebi, a pesquisa estava em meio a toda essa confusão. A 

nomeação como coordenador do GT impunha-me a obrigação de iniciar o estudo, sem 

que houvesse recursos destinados para isso. Sem alternativa, iniciou-se pelos 

levantamentos com ônus pessoal, pagando minhas despesas de viagens e 

alimentação e também as dos informantes. Gradativar:nente, foi necessário 

redirecionar os esforços dirigidos à etnografia dos invisíveis missioneiros em direção 

ao campo etnográfico da Borboleta. Os custos pessoais foram e ainda são grandes, 

para participar de reuniões e expedições pelo interior da área reivindicada e pelas 

cidades adjacentes. 

Equívoco supor que isso ocorra ·por mero acaso. Se é permitido sugerir, fica 

muito cômodo ao nosso Estado-nação "terceirizar'', "privatizar", suas obrigações 

históricas para com os povqs originários, deixando que os cientistas sociais paguem 

pessoalmente o ônus da pesquisa, além de terem que fazer o serviço. Esse não é um 

fato ocasional e fortuito, resulta do "esquecimento" (intencional) sobre a gravidade do 

assunto, indicando a preservação dos princípios representacionais de velamento das 

alteridades culturais autóctones, mantendo os nativos nas posições mais baixas da 

hierarquia social, e, resguardando os regularizadores simbólicos - mapas de atuação -

na prática dos agentes civilizacionais de assumida origem exterior, tanto na esfera da 

administração "pública", quanto na da privada, isso ao menos para o Rio Grande dà 

Suf. 

Em 14 de outubro, acompanhamos João Canos e Abílio até Passo Fundo, 

onde tivemos uma reunião com o administrador regional da FUNAI. João foi ouvir 

pessoalmente da administração do órgão a explicação do porque o GT ainda não 

havia acontecido. O administrador Glênio Alvarez justificou isso pelo corte. de verbas 

do orçamento público federal na gestão 1996, estando ele sem fundo financeiro para 

7 O exemplo mais claro a ser considerado é a própria história dos projetos elaborados peta 
equipe interdisciplar que se formou junto ao NIT da UFRGS, objetivando pesquisar índios e 
outras populações tradicionais do Rio Grande do Sul. Nenhum incentivo financeiro foi obtido 
junto às agências de fomento (FAPERGS, CNPq), sem que justificativas técnicas tenham sido 
alegadas para tal negativa. 
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qualquer providência neste sentido. Glênio tentou, a pedido de João, colocar o então 

presidente do órgão em Brasília, Júlio Geiger, em contato telefônico para explicar o 

caso diretamente para João, mas Geiger recusou-se dizendo que o responsável pelo 

processo não estava e que não tinha condições de atendê-lo. João noticiou, então, 

que a comunidade estava preparando um movimento no sentido de pressionar a 

opinião pública contra a FUNAl, exigindo a realização dos levantamento periciais pelo 

GT. Glênio desejou sucesso ao empreendimento. 

Três dias depois, João chamou uma reunião na Vila Safira (sopé do Morro 

Santana) para parentes e entidades, relatando o encontro em Passo Fundo e 

apoiando a idéia de muitos descendentes residentes em Cruz Alta, Pejuçara, Fortaleza 

dos Valos e Salto do Jacuí, no sentido de fazer uma ocupação coletiva de caráter 

político, talvez dentro da área reivindicada. Abílio relatou que essa motivação de fazer 

um acampamento de ocupação surgiu por influência da estratégia utilizada pelo 

Movimento dos Sem Terra, já que alguns dos descendentes da Borboleta foram ou 

são acampados. 

Abílio argumentou necessário tirar uma comissão e fazer, em parelelo ao 

acampamento, uma ocupação da sede da FUNAI em Brasília. Relatou que o 

movimento da Borboleta já contava com o apoio da Associação do Moradores de Cruz 

Alta, além de alguns sindicatos daquela cidade. João comentou que essa comissão 

tinha que ser composta pelos índios "mais feios", para impressionar os burocratas de 

Brasília. Foram feitos acertos para a reaiização de uma nova Assembléia Geral em 

Cruz Alta, dia 26, para debater a questão. Foi mostrado um folheto em cópia, 

xerográfica, com um desenho e dizeres convocando à referida reunião, explicitando a 

pauta em torno da 140cupaçãou {em anexo). lsto foi considerado um erro estratégico, 

por alertar os latifundiários. 

A reunião do dia 26 de outubro foi realizada no pátio do Sindicato Rural de 

Cruz Alta (foto 76), com a presença de mais de cem pessoas, a maior parte delas com 

idade avançada. Depois daquilo que saiu veiculado no panfleto de convocação, João e 

os demais representantes da causa supunham a provável presença de pessoas 

infiltradas para sondar o movimento. Realmente, pareceu ser fundada a suspeita, 

cosiderando a reação de um casal deconhecido que se apresentou como 

descendente, mas que demonstrou insatisfação ao saber que o movimento da 

Borboleta não tinha nada com o movimento dos sem-terra. Sumiram, sem nunca mais 

aparecer. 
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Nesta reunião, os descendentes presentes concluíram que a ocupação dentro 

da área seria uma iniciativa precipitada, principalmente porque alguns dos 

participantes, residentes na área, trouxeram a informação de que ninguém lá dentro 

sabia sobre o que estava acontecendo em relação ao movimento de reivindicação 

pela reintegração de posse da Borboleta. Adeniison, filho de Sebastião Madril de 

Oliveira, teve importante participação, sugerindo fazer uma outra reunião dentro da 

área, para esclarecer o assunto aos descendentes que ainda residem por lá. o 
pessoal de Cruz Alta ficou de fretar um ônibus para participar também, enquanto um 

grupo de representantes ficou encarregado de ir dentro da área previamente, para 

preparar o local e as condições para a realização da reunião. 

2.2. 7 - O redes perta r do conflito social no território reivindicado como originário 

No outro dia (domingo) fomos ao interior da área reivindicada, à localidade da 

Oralina Alta, na sede da propriedade de Sebastião e Ademilson. Seu Sebastião tem 

uma área de 80 hectares, mas disse não poder negar o fato de que as pessoas que 

participavam do movimento são, muitas delas, seus parentes, que ele não poderia se 

furtar a atender a solicitação deles. Acertamos a reunião para o dia 16 de novembro. 

Seu Sebastião confirmou que conseguiria o local para a realização da reunião, no 

prédio da associação comunitária da Oralina, pedindo licença aos responsáveis. 

Apenas solicitou, entretanto, que a família Fiuza fosse considerada parte dos 

descendentes. Adenilson admitiu ser meio índios, meio italiano. Ele é casado com a .. 
professora Salete que leciona em Salto do Jacuí, sendo ela originária da região de 

Forqueta, próximo de Caxias do SuL 

No dia 12 de novembro, começou a concentração para participar da reunião 

do dia 16. Como não poderia deixar de ser, o clima psicológico era um pouco tenso, 

pensando no fato da contínua participação dentro do processo de mobilização 

envolvido junto às reuniões. Os representantes exigiam que eu estivesse na qualidade 

de antropólogo nomeado enquanto coordenador do GT, para já ir aproveitando e 

iniciar os primeiros levantamentos etnográficos. Era assim que pessoaimente. também 

considerava. No entanto, começava a circular dentro da área em litígio com meu carro 

particular, sem qualquer insígnia que identificasse o meu papel de técnico. A FUNAI 

também não havia fornecido respaldo institucional mais incisivo. Qualquer represália 

aos índios, seria dirigida também para a equipe de pesquisa. No entanto, lá íamos 
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novamente "inticar com a fera dentro da sua própria tocaJJ, como metaforicamente 

disse João Carlos retratando nossa expedição. 

Como seria de suspeitar, foi feito um boicote ao sucesso da mobilização dos 

descendentes indígenas residentes dentro da Borboleta. Ao chegarmos na Oralina, 

Sebastião informou que um oficiai graduado do exército, vindo de Santa Maria, esteve 
~----

na região uma semana atrás, perguntando sobre o grupo de pessoas que havia 

circulado pela região (eu, João e os representantes do COMIN e ANAÍ). Alguém havia 

feito a denúncia de que se trataria de uma equipe dos sem-terra estudando um local 

para fazer uma ocupação. Esse fato gerou um reflexo negativo em toda a região. O 

homem responsável pelo prédio do dube dos moradores da Oralina não deixou a 

reunião ocorrer lá dentro em função da boataria. Tivemos que trocar de local, voltando 

à sede da propriedade de Ademnson e Sebastião, onde fizemos uma reunião com 

pouquíssimas pessoas moradoras dali; estavam quase só os descendentes que 

haviam chegado de ônibus vindos de Cruz Alta. 

No começo, apenas duas mulheres, uma criança e dois rapazes apareceram 

dos moradores locais. Uma delas trouxe documentos da família e relatou o processo 

de perda da terra por seu pai, enfrentando a intimidação dos ~~grandes". Quando nós 

estávamos por terminar a reunião, apareceram mais algumas outras pessoas dali. 

João e Abilio tiveram que repetir suas explicações sobre a questão do processo 

tramitando na FUNA1. Seu Sebastião disse que estava admirado com o medo que o 

"pessoal pequeno" da região tinha demonstrado com relação ao caso. Relatou que 

estavam todos escondidos no mato, depois que circulou o boato que Ademilson e ele 

tinham sido presos por terem conversado conosco na vez anterior. Ao final, Sebastião 

considerava que a boataria teria feito um estrago, mas que, depois de tudo, teria 
'\ 

"passado o veneno" e que o pessoal não ficaria mais com medo de participar na 

próxima reunião, marcada para o dia 01 de dezembro. 

Lamentavelmente, Sebastião estava enganado em sua avaliação. No dia 01 de 

dezembro, voltei com João e famma para a Oralina, vindos de Porto Alegre e passando 

por Cruz Alta. No início da tarde, localizamos seu Sebastião na casa de seu outro filho, 

apenas para confirmar a realização da reunião. Sebastião mostrava-se preocupado, 

dizendo que a boataria não havia terminado, que havia alguns fazendeiros 

descontentes com sua atuação de receptividade ao movimento. Disse que correu o 

boato de que, na reunião do dia 16, outros ônibus cheio de gente estava vindo mas 

que tinha sido preso pelo exército, só escapando aquele ônibus que chegou para 
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participar efetivamente da reunião (que, em verdade, era o único existente). Sebastião 

defendia-se, dizendo-nos: ~~Mas podem até colocar-me na frente de um canhão, não 

posso deixar de admitir que são meus parentes os que estão envolvidos nesse 

movimento. Como eu poderia negar isso?". 

A constradição amargurava Sebastião, particuiarmente porque eia está 

presente dentro de sua própria família. Percebemos isso de supetão, naquele início de 

tarde. O sol era pieno e estava muito quente na estrada. Sebastião recebeu-nos de 

forma improvisada embaixo da sombra de um cinamomo, ao iado da casa do filho. Ele 

parecia constrangido, relatando a boataria em torno à sua pessoa e demonstrando ter 

aderido à causa dos autóctones. As crianças de João pediram água e nós também 

transpirávamos bastante. Seu Sebastião foi pegar água gelada na casa do filho e 

convidou-nos para entrar na sobra da garagem coberta ao lado da cozinha. Foi 

apenas seu Sebastião passar as cadeiras para nós sentarmos e a nora dele saiu 

rapidamente da casa para fora, chamando o marido. Até aí, nós estávamos sem 

entender nada. O homem voltou completamente alterado da conversa particular com a 

mulher, estendendo os braços, apontando para a rua e dizendo que a casa dele não 

era lugar para receber vagabundos como nós, que nós saíssemos imediatamente. Em 

respeito ao seu Sebastião, apenas saímos sem contra-argumentar nada. 

Seu Sebastião foi conosco para mostrar o local da reunião, na escola municipal 

Frei Henrique de Coimbra (fotos 78 e 79). Ele estava completamente transtornado, 

dizendo apenas "até mesmo dentro da minha própria família ... ". Esse incidente é 
'\ 

muito ilustrativo da dimensão dos conflitos aberto peta movimento de reivindicação da 

Borboleta. As posições intermediárias são raras, predominando a radicalização em 

uma ou outroa dentro de cada família, entre os que admitem e lutam pelos direitos 

coletivos de autoctonia em oposição aos identificados aos ideiais privatistas. Viemos o 

constatar isso como uma recorrência em quase todos os depoimentos posteriores. 

Viemos a constatar que muitos denegam qualquer ligação com os reivindicantes, 

estigmatizando-os como "vagabundos" e indolentes, reatualizando certas pré

compreensões sobre os povos originários americanos. O discurso do trabalho 

apareceu também como a justificativa mais recorrente contra a reivindicação dos 

parentes engajados. reatualizando um discurso historicamente constituído (veja-se 

3.12). 

Desde então, obteve-se consciência sobre a vasta dimensão do processo 

social em curso com o movimento da Borboleta. Duas reuniões dentro da área tinham 
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bastado para acirrar um conflito que parecia adormecido, com reflexos mediatos até 

mesmo sobre as cidades de Salto do Jacuí, Jacuizinho, Campos Borges, Tunas e 

Espumoso e outras. De tudo o que se tem visto e escutado ao longo da etnografia da 

Borboleta, conclui-se trata-se de uma verdadeira confusão de horizontes 

hermenêuticas em confiito, o que é típico das situações de contatos interétnicos 

envolvendo descendentes de povos originários, em visibilização, e os privilegiados 

pela introdução da hierarquia social civiiizada (colonos e latifundiários "de origem"). 

A referida confusão funda-se numa dupla leitura em torno ao direito sobre a 

terra. Uma leitura que se vale da documentação cartorial, escrita, moldada segundo os 

princípios da propriedade individual e privada, legitimadora do fetiche em torno ao 

nativo convertido em trabalhador-mercadoria. Outra, coletiva e arraigada ao solo, 

remetida a uma ancestralidade luso-indígena, e, enfaticamente dirigida a denunciar 

sobre a certeza de ter sofrido a alienação da posse de seus territórios tradicionais. A 

primeira é aquela que este texto tem adjetivado como alóctone, porque até hoje 

reconhecida como tendo chegado de fora em tempos mais recentes. 

A segunda é a autóctone, assumida na atual situação histórica pela 

indianidade, por ser esse o caminho administrativo oficial existente para tratar dos seus 

direitos enquanto descendentes de povos originários. A ênfase no sentido autóctone 

da luta pela Borboleta ficou-me evidente quando João Carfos disse, respondendo ao 

boato de que os fazendeiros estavam propondo ao governo que comprasse uma terra 

em outro lugar para assentar sua gente, que poderiam dar rios cheios de ouro que os 

índios não aceitariam; eles querem é aquela terra, a Borboleta, sem qualquer outra 

negociação. 

2.2.8 - Administração indigenista cedendo à realização dos estudos 

antropológicos 

As reuniões dos originários da Borboleta continuaram ocorrendo ao longo de 

1997. Os descendentes da Borboleta mostravam-se cada vez mais in conformados 

com a. morosidade da FUNAL Tesera expressou bem sua opinião sobre o sistema 

político nacional, que acaba com qualquer resistência pela inércia da máquina 

governamental, ao dizer que ~democracia é isso, é só enrolar, enrolar e enrolar". Em 

meados do ano, os descendentes estavam novamente mobilizados, desta feita 

convictos pela necessidade de fazer algo mais drástico. Em 27 de julh~ ocorreu outra 

Assembléia Geral em Cruz Alta, onde foi tomada a decisão de realizar um 
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acampamento dos descendentes na praça centrai desta cidade e uma comissão 

acampar na sede da FUNAi em Passo Fundo, até que o GT para a produção do 

Laudo fosse encaminhado. 

Em 03 de agosto, uma nova etapa do movimento foi deflagrada. O 

acampamento na praça centrai em Cruz Alta e a tomada da sede da FUNAi em Passo 

Fundo foram efetivados, reivindicando apenas continuidade de tramitação do processo 

que movem na FUNAI. Uma pequena comitiva de representantes da Borboieta foi ter 

uma audiência com o presidente da FUNAl em Brasília. Um pouco depois, a ocupação 

foi transferida da praça de Cruz Alta para o terreno ao lado da Câmara de Vereadores 

da cidade do Salto do Jacuí. O movimento teve sucesso rápido, em parte pela grande 

repercussão do assunto na imprensa. A FUNAI de Brasília garantiu a imediata 

liberação de recursos para a realização dos trabalhos do GT, publicando uma 

instrução executiva nomeando-nos novamente para a realização dos levantamentos 

periciais. Em 11 de agosto, a equipe nomeada para os trabalhos fez reunião em Passo 

Fundo, para acertar os detalhes operacionais junto à FUNAI. Em 15 de setembro 

foram iniciados os levantamentos perciais de campo na região da Borboleta. Até o 

dezembro, foram feitos trinta dias oficiais de levantamento, pemitindo a coleta e 

produção de um grande volume de documentação sobre cada um dos tópicos até 

aqui abordados superficialmente e muitos outros assuntos. 

Uma peculiaridade foi o fato de que os representantes da Borboleta exigiram a 

elaboração de uma ficha padrão, contendo as perguntas sobre os assuntos que 

deveriam ser investigados para a produção do laudo antropológico. O pedido foi feito 
" 

ainda em 1995, mas o conhecimento ainda era precário sobre a realidade envolvida. 

Com a ajuda dos colegas do NlT, elaborou-se, um pouco antes de iniciados os 

trabalhos de campo, dois diferentes formulários para serem aplicados nos 

levantamentos periciais da Borboleta, um genealógico e outro sobre temas históricos e 

culturais (similares aos adotados na pesquisa entre os invisíveis missioneiros; vejam

se anexos ao capítulo anterior). 

2.2.9- Apropriação dos formutários etnográficos às emergências étnicas 

O formulário do levantamento genealógico foi pensado para ser aplicado por 

unidades residenciais, discriminando os dados relativos ao chefe ou responsável pela 

família, dos residentes na mesma casa, dos seus ancestrais paternos e maternos, dos 

ancestrais do cônjuge e de todos os seus descendentes. Para cada pessoa, é pedido 
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o nome, data e local de nascimento, tipo do vínculo de parentesco com o responsável, 

atividade de sustento ou profissão, grau de instrução e endereço atuaL Este formulário 

foi criado para ser aplicado de forma exaustiva, procurando atingir todos os 

descendentes envolvidos, a fim de enquadrá-los de maneira satisfatória nas linhas de 

descendência desde os principais "troncos velhos" autóctones da Borboíeta. 

Este formulário assumiu importância articuladora dentro do movimento dos 

descendentes da Borboleta desde que se iniciou sua aplicação. Ele passou a ser 

chamado êmicamente como «-cadastro", tido quase com a inscrição oficial de cada 

família ao movimento, como se a obteção de um lote de terra, depois de efetivada a 

reocupação da Borboleta, dependesse dessa inscrição. Sem dúvidas, coverteu-se em 

instrumento de mobilização, agilizando o levantamento das famílias envolvidas, na 

medida em que passou a ser aplicado sem a necessidade da presença física dos 

técnicos membros do GT. Conseguiu-se inscrever mais de 700 unidades residenciais 

de descendentes, uma parte delas residindo ainda dentro da área reivindicada. 

O número de famílias inscritas tende a se alargar com o tempo, porque está em 

jogo um processo lento de des-velamento, onde os descendente apreendem, com 

vagar, as vantagens da des-invisibilização através da indianidade assumida pelo 

movimento. É necessário vencer uma série de resistências identitárias obliteradas pelo 

medo de se reconhecer nativo. Cada sujeito envolvido deve encarar os mecanismos 

do auto-velamento da sua própria autoctonia, daqueles processos subconscientes 

articulados emocionalmente. Há, também, que perceber as vantagens de se articular ' 

ou não junto aos parentes mobilizados, uma vez que isso faz reordenar sua posição 

frente ao elenco de papéis na hierarquia social regional, um pouco abalada pelo 

movimento. 

O segundo formulário objetiva fazer o inventários de dados históricos e culturais 

entre os descendentes da Borboleta. Efe foi pensado mais como um roteiro de 

entrevista, preferencialmente realizada com gravação do entrevistado. No entanto, o 

formato de formulário permite a realização dos levantamentos, mesmo quando não há 

um gravador. Este instrumento é dirigido apenas aos informantes mais veUhos, aos 

saídos da área ou aos que tenham conhecido aspectos da vida tradicional dos antigos. 

Não foi criado para ser exaustivamente aplicado. 
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2.2.1 O - Resistências identitificatórias em meio a uma cultura do medo8 

Entra em conflito a ''ocupação" do indivíduo dentro da situação social e 

historicamente dada, surgindo a alternativa dele acreditar na causa coletiva e assumir 

sua identificação como pessoa nativa. Além desse nível básico de enfrentamento, os 

sujeitos também necessitam coragem para superar o ciima de intimidação, que rege 

os canais institucionais de conflito e integração interétnica na área em litígio. Não é 

abusivo dizer que existe uma cultura do medo a submeter a ingenuidade política dos 

descendentes autóctones residentes dentro do território reivindicado, o que é facilitado 

pela sua dispersão residencial. A boataria acima referida, sobre a prisão de Sebastião 

e de seu filho pelo exército, é um exemplo de manifestação dessa cultura do medo. 

Os trabalhos de levantamento pericial foram realizados dentro desse clima em 

setembro, outubro e dezembro últimos. Era perceptível que as pessoas entrevistadas 

tinham o que dizer, mas faziam rodeios e as conversas acabavam no silêncio. 

Algumas pessoas perguntaram se nós {a equipe do GT) não tínhamos medo de estar 

circulando assim sem "proteção" pelo meio dos fazendeiros. Recebíamos recados 

transversos de alguns latifundiários que tinham se entrincheirado com armamentos 

pesados para nos esperar. Muitas pessoas preencheram o formulário genealógico por 

pressão de familiares mais esclarecidos, ou depois de um breve comentário em tom 

intimidado: "Preencher isso não há de dar nenhum problema, não é?". Uma rádio AM 

de Espumoso, muito escutada entre os moradores da Borboleta, instigava o pânico, 

alertando as pessoas para não receber a equipe do GT, nem mostrar qualquer 

documento. Em diversas oportunidades, deparamo-nos com pessoas que sairam 

fugindo ao mato quando viam nosso carro chegando pela estrada, naquela~ 

oportunidade identificado com uma tarja do Serviço Público Federal. 

Isso é dito para que o leitor tenha condições de captar a amplitude do processo 

aberto pelo movimento da Borboleta. A cultura do medo é eficiente enquanto fundada 

na ignorância das pessoas em torno ao que está acontecendo. Não se quer 

desconsiderar o fato de que o medo está fundado sobre o conhecimento da violência 

que os "grandes" sempre mandaram exercer sobre os originários, com massacres e 

homicídios praticados contra muitos ancestrais que, inclusive, tentaram legitimar 

oficialmente a posse consuetudinária da terra. No entanto, é outra circunstância 

8 A expressão "cultura do medo" é uma adaptação desde o enfoque analítico desenvolvido por 
Maichael Taussig em estudo antropológico sobre o xamanismo colombiano, onde o autor 
analisa a importância do espaço da morte e do terror como base coletiva de significação à 
cura xamânica (Taussig, 1993:25 e seguintes). 
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histórica hoje, onde não é mais possível esconder qualquer agressão cometida contra 

a causa coletiva. logo que os descendentes começam a observar que os envolvidos 

com o movimento não estão sofrendo represália física, ou quando são informados 

sobre seus direitos garantidos na Constituição e a forma como está sendo 

encaminhado o processo, imediatamente tornam-se adeptos ao movimento. Por isso, 

o número de inscritos tende a se elevar com o passar do tempo. 

2.2.11- Volume e qualidade dos dados etnográficos obtidos 

Apesar do contexto adverso, os trinta dias de levantamento etnográfico em 

perícia oficiai possibilitaram produzir 45 horas de depoimentos gravados, com mais de 

1 00 entrevistados privilegiados, além das 700 residências familiares já "cadastradas", o 

que deve perfazer um total de mais de cinco mil pessoas reconhecidas como 

originárias da Borboleta. O roteiro de entrevistas não foi seguido à risca, uma vez que 

se privilegiou a espontaneidade e a seqüência de temas segundo a vontade de cada 

entrevistado. O volume e a qualidade das informações em cada um dos depoimentos 

são substanciais aos quisitos que se necessita responder, sobre a legitimadaàe da 

reivindicação, sobre o tamanho do território implicado e sobre a inegável posição de 

originários dos que reivindicam. 

Neste ponto, cabe comentar sobre o sentimento de perda que os participantes 

do movimento da Borboleta possuem em relação ao fato de que a morosidade do 

"governo" (FUNAI) retardou demasiadamente a realização dos levantamentos 

antropológicos, levando a que muitos velhos morressem sem deixar registrado 

depoimento sobre os acontecimentos e conhecimentos por eles presenciados. Como 

dizem, democracia é isso, enrolar, enroiar e enrolar! Os nativos da Borboleta têm " 

razão ao reclamar, principalmente quando se percebe a perda irremediável de 

informações preciosas, levadas junto ao último suspiro de alguém que poderia lhes ter 

divulgado, informações perdidas que permitiriam melhor reconstituir o quebra-cabeça 

do processo de denegação ideológica e esbulho da terra. Nós mesmos, do GT, 

chegamos a essa conclusão ao longo dos levantamentos de campo, quando 

chegávamos para entrevistar algum velho e ele estava irremediavelmente debilitado 

ou há pouco falecido. Já há uma lista numerosa de nomes de pessoas falecidas nessa 

situação, o que esperam cobrar da justiça. 

Os levantamentos periciais não foram só destinados às inscrições e às 

entrevistas. O formulário para dados históricos e culturais serviu como padronizador 
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das observações e perguntas junto aos descendentes da Borboieta. inclui a 

rematízação de: a) condições de territorialidade e assentamento; b) padrões sociais de 

trabalho e produção; c} parentesco, aliança e relações interétnicas; d) noções de 

pessoa humana e concepções de morte; e e) noções de corpo, saúde e doença. No 

diário de campo, manteve-se atuaiizado sempre um reiato dos acontecimentos que 

despertaram mais atenção, das ações e gestuaiidades não discursivas observadas, 

que viabilizam entender o con-texto das entrevistas e dos encontros em sua 

'tdensrdade''·. A fotografia foi aplicada também como forma de registro dos atores e dos 

usos do corpo e do espaço entre eies. 

Parte dos esforços de peritagem em campo foi destinada ao levantamento de 

documentação histórica relativa à região de Rio Pardo, Cruz Alta e Soledade, centros 

urbanos que foram sede das administrações públicas em torno da "regularização" da 

propriedade da terra nos dois últimos séculos. iniciou-se também o levantamento dos 

sítios arqueológicos e cemitérios na região em litígio, fazendo um inventário do nome e 

ano de morte das pessoas com túmulos grafados, a fim de complementar as 

geneaiogias descritas. 

No entanto, o tempo de campo realizado foi muito reduzido para permitir o 

equacionamento dos detalhes envolvidos , faltando dados a dar maior substância para 

redimir todas as controvérsias colocadas pelo emergir do movimento étnico da 

Borboleta. Por isso, a pesquisa de documentos antigos continua no Arquivo Municipal 

de Rio Pardo e novas etapas de perícia em campo estão planejadas, incluindo o 

levantamento das cadeias dominiais de propriedade em todos os cartórios da região e 

nos arquivos da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. 

Se há muito ainda por ievantar, também há muito o que fazer com o já 

levantado. Todo o grande volume de informações etnográficas coletado está sendo 

processado, tendo sido terminada a transcrição das fitas, continuando com a 

identificação e descrição de fotos, elaboração de esquemas gráficos, tabelas, mapas 

etc. As informações genealógicas estão sendo integradas em programa informatizado 

(Cyliilic 2.1). Ainda não dispomos de um suporte institucional satisfatório para a 

realização da maior parte das tarefas implicadas. O apoio do COMIN tem sido 

fundamental, viabilizando recursos para saídas de campo e empréstimo de 

equipamento de informática. De igual forma, o apoio dado pelo Departamento de 

Antropologia/UFRGS, liberando-me para a re.alização da pesquisa - enquanto parte do 

doutorado; e da Pró-Reitoria de Pesquisa, através de uma bolsista de iniciação 
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científica. A FUNAI também tem liberado um de seus antropólogo (Giimar Norberto 

Basso) para se dedicar parcia~mente aos trabalhos da Borboleta. 

Basicamente entretanto, a produção finai do documento de perícia depende do 

empenho pessoat tanto meu- como antropólogo nomeado coordenador-, quanto dos 

colegas que compoem o GT, sem quaíquer remuneração aiém áe aigumas diárias de 

campo pagas pela FUNAL Com este comentário, não se quer fazer uma reciamação, 

mas sim tomar isso como um dado "etnográfico" a ser considerado. Em outras 

palavras, quer-se mais uma vez chamar a atenção para o fato de que o Estado-nação 

brasileiro mantém sua inércia de denegação das alteridades culturais autóctones, 

"terceirizando" um trabalho que é sua obrigação histórica inelutável (tratar dos direitos 

de povos originários}, exciuindo-se em dar a sustentação adequada que o caso 

merece, deixando recair sobre os nativos e sobre os membros do GT a obrigação de 

levar à frente a efetivação áa perícia, motivados apenas peio ideaiismo profissional. 

2.2. 12 - O movimento da Borboleta como o despontar de um processo regional 

de emergências étnicas. 

Considerando a quantidade de pessoas implicadas e o complexo panorama de 

conflito social envolvido no processo de reivindicação da Borboleta, é necessário dizer 

que é muito frágil a atenção que a estrutura administrativa do Estado-nação dirige aos 

problemas sumariamente apresentados acima. A tecnocracia sediada em Brasília não 

percebe sobre a gravidade e sobre a dimensão do processo social em gestação na 

região do aito rio jacuí, senáo a Borboleta apenas o áespontar de todo um processo 

mais amplo de emergência das alteriàades originárias, invisíveis até que suç 

mobiiização coietivà lhes tire do velamento oficiai historicamente regimentado. Todos 

os membros do GT saíram convencidos que as emergências étnicas embitudas no 

movimento que reivindica a Borboleta estão produzindo reflexos tem escala regionaL 

A equipe do GT tem ficado sediada geralmente na cidade do Salto do Jacu i, 

onde boa parte dos moradores tem algum parentesco com gente de dentro da área 

reivindicada e com os acampados. As pessoas mostram-se simpáticas à causa dos 

.. índios", pelas conversas que se efetuam na rua ou mesmo pelo que dizem os 

atendentes em estabeiecimentos comerciais. Existe uma opinião difundida de que 

realmente se trata de um direito indígena que deve ser reconhecido. Essa opinião 

resulta do conhecimento generalizado sobre o assunto, existindo diversas pessoas 

que recordam sobre o que os antigos falavam a respeito. O contato feito pela equipe 
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do GT com mais de 400 aiunos da Escoia Castelo Branco na mesma cidade, 

debatendo o assunto, demonstrou o mesmo tipo de receptividade. Ao total, 

envolvemos mais de 2.500 pessoas ao longo dos 30 dias de trabalho de campo na 

região do alto rio Jacu i. 

A circuiação e o estabelecimento de contatos de pesquisa em outras cidades 

(Tunas, Campos Borges, Espumoso e Jacuizinho) permitiu perceber o reflexo do 

movimento em diversos setores da sociedade regionai, desde o impasse criado no 

mercado de terras até a retomada de antigos rancores de conflitos familiares 

tradicionais. Por isso, a equipe do GT fez questão de chegar até ao executivo dos 

municípios afetados, para a apresentação oficial dos trabalhos e para alertar sobre a 

amplitude do processo social em curso, em que apenas agora começa a reverção das 

injustiças e privações a que os aborígenes e seus descendentes foram submetidos ao 

longo dos últimos séculos. 

Esta segunda seção do Capítuio ii apresentou os dados etnográficos reiativos 

ao território reivindicado indígena da Borboleta, na porção oriental do alto curso do rio 

Jacuí. Esses dados foram recolhidos ao longo de mais de três anos acompanhando o 

movimento étnico dos originários e descendentes daquele território, em paralelo ao 

processo administrativo que trami1a na FüNAI como o objetivo de ievar à frente as 

etapas necessária ao reconhecimento dessa reivindicação. Uma primeira subseção 

(2.2.1) descreveu o gradativo envolvimento da equipe do NIT-UFRGS com essa 

etnografia, ao ponto de nossa designação oficial para a execução da peritagem como 

etapa administrativa. Em 2.2.2 foi feita uma rápida descrição do contexto histórico que 

explica a origem imperial da identidade territorial da Borboleta e avalia o quadro 

dramático de esbulho da terra depois da morte de Antônio de Melo Brabo. 

O subitem seguinte foi destinado a comentar sobre a oscilação das posições 

étnicas no seio e frente ao movimento dos descendentes acampados, onde há a 

procura pelo reconhecimento das "assinaturas" das fammas implicadas nos direitos 

originários e suas respectivas origens culturais, em oposição às demais prejudicadas 

por tais direitos. O ponto 2.2.4 apresentou aiguns eiementos biográficos que 

exemplificam a fundamentação êmica das emergências étnicas relacionadas ao 
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território da Borboieta. Em 2.2.5 foi tomada como piausívei a hipótese de que a 

questão da terra é apenas a manifestação mais evidente de um dHema interétnico de 

perfil mais simbólico e ideológico, estando o movimento a denunciar 1ambém a 

existência de relações viciadas de trabalho e de submissão étnica dos nativos que 

ainda residem dentro do território em disputa. 

O subitem 2.2.6 destinou-se a explicar sobre a direção escoihida 

estrategicamente peio movimento da Borboleta, centrando sua força na pressão 

"política" sobre o órgão indigenista oficial, para exigir dele a tramitação das etapas 

administrativas previstas à regularização do território da Borboleta como Terra 

lndígena. No subitem seguinte tratou-se da percepção etnográfica obtida nos 

levantamentos, de que a reivindicação da Borboleta como Terra Indígena está 

provocando o redespertar de um conflito muito antigo na região, ao ponto de se 

reproduzir no seio de cada família e a opor parentes e amigos. Em 2.2.8 foi comentado 

sobre o momento de início dos trabalhos oficiais de perícia antropológica, em resposta 

à pressão que o movimento fez através de acampamento em Cruz Alta e Salto do 

Jacuí e da remetida de uma comissão de representantes da Borboleta às sedes da 

FUNA1 em Passo Fundo e em Brasíiia. 

O subitem seguinte comentou rapidamente sobre o fato do formulário 

geneaiógico ter sido apropriado emicamente pelo movimento dos autóctones da 

Borboleta, ao ponto de passar a ser chamado de "cadastro". Em 2.2.10 referiu-se a 

observação antropológica sobre a existência de uma "cultura áo medo" entre as 

pessoas que são originárias da região em disputa, principaimente entre as que ainda 

moram lá áentro. O subitem seguinte buscou dimensionar o volume e qualidade dos 

dados etnográficos obtidos até 1l momento nos levantamentos de campo. O último 

subitem (2.2.12) desta seção apenas apontou a constatação de que as emergências 

étnicas em tomo à Borboleta são apenas algumas das que potencialmente estão por 

ocorrer em toda a região do alto curso do rio Jacuí. 
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MAPA 6, - LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA PELO 
MOVIMENTO DOS NATIVOS DA BORBOLETA 
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Legenda das Fotografias 

Foto 76: Reunião dos descendentes da Borboleta no dia 26 de outubro de 1996, 
realizada no pátio do Sindicato Rural de Cruz Altal com a presença de mais de 
cem pessoas, a maior parte delas com idade avançada~ 

Foto 77: Nativo da Borboleta mostra documento pessoal, na pespectiva de ter 
reconhecido seu direito sobre a terra. Reunião dos descendentes, realizada na 
Escola municipal Frei Henrique de Coimbra, interior da área reivindicada, em 
01 de dezembro de 1996. 

Foto 78: Reunião dos nativos da Borboleta, Esco\a Frei Henrique de Coimbra, em 01 
de dezembro de 1996. 

Foto 79: O movimento dos nativos da Borboleta desencadeou um largo processo de 
tomada de posição frente à identificação como indígena. Pessoas com 
sobrenome Cl.de origem" passaram a reivindicar algum vínculo com a 
indianidade, como, por exemplo, _José Schneider Neto, que, em seu 
depoimento, disse: "Nós, os bugres, fomos enganados e perdemos a terra para 
outros chegados de foran. Acampamento na cidade do Salto. do Jacui. 15 de 
setembro de 1997. _ 

Foto 80: Reunião dos nativos expulsos da Botboleta .realizada em Cruz Alta, setembro 
de 1997. Em Cruz Alta, residem muitos dos descendentes saídos da área 
reivindicada. 
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legenda das Fotograftas · 

Foto 81: Seu Ostaque, 90 anos, neto de Eustáquio José de Melo (fifho de Antônio José 
· ·de Me\o Brabo), reside hoje na periferia da cidade de Campos Borges, próximo 

à área reivindicada. Ele possui um pequeno lote de terra na margem de uma 
estrada. Relatou que seu pai tinha muita -terra aii no \oca\ onde e\e mora, mas 
que perdeu tudo enganado pela "mutreta" realizada por um arrendatário e seu 
advogado. Seu depoimento indica que a expropriação dos direitos originários 
continuou ocorrendo aos descendentes da Borboleta, mesmo depois de terem 
saído da região hoje em litígio. Campos Borges, 17 de setembro de 1997. 

Foto 82: O acompanhamento etnográfico do caso da Borboleta revelou que muitas 
outras áreas sofreram o mesmo processo de esbu\ho no planalto do Rio 
Grande do Sul. Dona Hilda (esquerda}, 90 anos, relatou mais duas outras 
k>calidades (Rincão de Santo Antônio e Rincão de de Santa T eresinha) 
próximas à atual cidade de Passo Fundo, igualmente alienadas de seus 
ancestrais. Disse que, anos atrás, um de seus parentes começou a encaminhar 
processo para reaver seus direitos, mas que foi envenenado por estar fazendo 
isso. Desde então, todos os demais parentes ficaram temerosos e ninguém 
mais Jevou à frente a reivindicação de seus direi1os de herança sobre tais 
terras. Se\bach, 14 de dezembro de 1996. 

Foto 83: Os descendentes da Borboleta conseguem identificar a que etnia autóctone 
seus ancestrais pertenciam. Seu Persival Soares dos Santos disse que seu avô 

· era Guarani e que aprendeu a fazer muros de taipa em pedra com seu pai. 
Hoje, ele beneficia cristais e pedras em Salto do Jacuí. Resguarda a identidade 
com os felinos, característica tão marcante dos povos de fata Tupi. Salto do 
Jacuí, s'etembro de 1997. 

Foto 84: A convicção na causa é muito grande, ao ponto de pessoas velhas e doentes 
ficarem no acampamento em apoio à reivindicação dos direitos sobre a 
Borbo\eta, independente do sofrimento pessoa\. Ondi\a, tia de João Padi~ha, é 
um exemplo disso. Dois meses depois desta foto ela faleceu de problemas 
pulmonares, agravados pe)a sua permanência nas condições rigorosas do 
açampamento. O tacho de madeira era de seu pai e possui mais de 80 nos de 
existência, tendo sido feno dentro da área reivindicada. Acampamento do Salto 
do Jacuí\ dezembro de 1997. 

Foto 85: Os cemitérios da região dão bons elementos para reconstituir o processo de 
ocupação das diversas famílias dentro da área reinvindicada. A foto da lápide 
indica que a famma Fiuza também foi miscigenada com autóctones. Cemitério 
da Tabajara. Setembro de ·1997. 





Legenda das Fotografias 

Foto 86: Lápide do. cemitério dos Costas, interior da região reívindicada. A. foto indica 
que a família Trindade deve ter ascendência indígena. Setembro de 1997. 

Foto 87: Foto da 1ápide de um dos descendentes da família Meno (autoria: Mozar 
Dietrich). 

Foto 88: Galpão que serve como estaleiro para secagem do fumo, uma das únicas 
· atividades agrícolas que se converte em dinheiro aos atuais residentes dentro 

da área da Borbo)eta, mesmo entre os descendentes indígenas. A foto mostra 
também elementos da cultura material muito característicos da região: o pé-de
pilão, o rebolo em pedra e o gradeado triangular para a criação de pintos. Serra 
dos Engenhos, dezembro de 1997. 

- Foto 89: Manifesto manuscrito feito pelos nativos da Borboleta acampados no Salto do 
. Jacuí; setembro de 1997. 

· · · Foto 90: Elementos da cultura material. característicos da Borboleta (pilão e cestaria 
· em taquara). Serra dos Engenhos, dezembro de 1997. 





Legenda das Fotografias· 

Foto 91: Taipa ·construída em pedra dentro da Borboleta. Observe-se o método 
construtivo, idêntico ao feito pelos Guarani do periodo jesuitlco. ·campo 
Comprido, dezembro de 1997. 

Foto 92: E~trutura feita em taquara rachada para dormir. Acampamento do Salto do 
Jacuí, setembro de 1997. 

Foto 93; Elementos da cultura material utilizados pelos nativos da Borboleta. Serra dos 
Engenhos, dezembro de· 1997. 

Foto,94: Carteira de identificação produzida pelo NlT, a fim de abrir acesso aos nativos 
para circulação no. Morro Santan·a, área· natural protegida contígua à UFRGS. 

Foto 95: Monitoramento etnográftco da atividade de coieta de recursos vegetais no 
·Morro Santana pela família de João Padifh·a. Ao fundo, a Vila Jari (Viamão}. 

· · setembro de 1996. 





Legenda das Fotografias 

Foto 96: Etapa inicia1 de confecção de cestos feitos com cipó (fundos). Morro Santana, 
1996. 

Foto 97: Depois de feitas as paredes laterais, as peças ficam secando à sombra, antes 
de serem acabadas. Morro Santana, 1996~ 

Foto 98: Toda a famma é envolvida na atividade do artesanato, um dos únicos meios 
de sustento dos nativos da Borboleta residentes em Porto Alegre. Morro 
Santana, 1996 . 

. .Foto 99: O pátio da casa de João Padilha é sua oficina de trabalho. Vila Jari, 1997. 
·, Foto 100: Alguns dos tipos de cestos produzidos pelos nativos da Borboleta. Morro 

Santana, 1996. 
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2.3 - A etnicidade Kaingang confederada 

A terceira realidade etnográfica de autóctones em situação de contato 

intercultural assimétrico desta tese é a dos grupos de fala Kaingang, língua classificada 

dentro do Tronco linguístico Macro-Jê, Família Jê (Meridional). Os dados empíricos 

sobre eles foram recolhidos em expedições ao Paraná (TI Palmas), à Santa Catarina 

(TI Xapecó) e ao norte do Rio Grande do Sul (TI lraí, TI Nonoai, TI Votouro, TI 

Carreteiro ou Água Santa, TI Cacique Doble, TI Ligeiro ou Charrua). Em parte também 

foram incorporados, aqui, os dados de campo obtidos na perícia (1995) realizada para 

a produção de laudos antropológicos complementares à regularização das TI Ventarra 

e TI Monte Caseros. 

Para o Rio Grande do Sul, é estimada uma população Kaingang de 11.000 

indivíduos, distribuídos da seguinte forma 1 
: 

No Nome da População Area (ha) Município 
Terra Indígena 

1 Borboleta 2.000 48.700 Espumoso, Salto do Jacuí e Campos 

Borges 

2 Cacique Doble 530 4.508 Cacique Doble 

3 Carreteiro 233 602,97 Agua Santa 

4 Guarita 4.101 23.406,87 Tenente Portela e Redentora 

5 lnhacorá 703 2.843,38 São Valéria do Sul 

6 lraí 437 279,97 lraí 

7 Ligeiro 1.188 4.452 Charrua 

8 Monte Caseros 229 1.004 lbirairas e Mulitemo 

Neste total está somado o número estimativo de pessoas originárias da Borboleta que 
possuem vínculos étnicoscom os Kaingang. Diz-se estimativo porque ainda não se fez uma 
contagem do número de pessoas que fazem parte de cada família e de cada etnia originária do 
território da Borboleta. Os demais dados que compõem este quadro foram cedidos pelo 
antropólogo Gilmar Norberto Basso, locado na Administração Regional da FUNAI em Passo 
Fundo, em julho de 1998. 
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9 Rio da Várzea 384 16.100 Liberato Salzano 

10 Serrinha 240 11.950 Ronda Alta, Três Palmeiras, 

Constantina, Engenho Velho 

11 Ventarra 91 753 Erebango 

12 Votouro 1.060 3.855 Benjamin Constant do Sul 

Como os próprios dados oficiais demonstram, os Kaingan.g são os grupos 

aborígenes melhor reconhecidos como "índios" no sul do Brasil. Sua alteridade cultural 

nativa manteve-se continuamente manifesta ao longo da história e, hoje, cada vez 

mais reconhecida, em nível nacional e internacional, pela sua indianidade. Entre eles, 

a afirmação étnica é desvelada, explícita, manifesta em meio a uma organização 

política que extrapola o nível local e estabelecida ao estilo de confederação étnica 

fudada no dualismo ctânico vigente entre as Terras Indígenas Kaingang, sendo suas 

lideranças articuladas com outras lideranças de grupos origi·nários do Brasil e do 

exterior. 

A etnografia do cotidiano Kaingang revela a recorrência do conflito entre as 

parentelas~ No entanto, as articulações indígenas e indigenistas estão a contemporizar 

as fraturas faccionais, lançando-as em prol do movimento como um todo. Uma facção 

em conflito dentro de uma TI pode ser usada como contingente para ocupação de uma 

outra área tradicional intrusada por brancos e, assim, desencadear o ato político que 

exigirá providências dos governos (como aconteceu em Monte Caseiros). Por isso, é 

correto dizer que os Kaingang possuem uma identificação enquanto etnia indígena, .. 
conseguindo superar as desavenças tradicionais dirigindo esforços para vencerem 

conjuntamente um mesmo inimigo comum. 

É necessário admitir que os Kaingang estão em elevado grau de indianidade, 

para o que contribuíram, historicamente, as agências indigenizadoras e o trabalho dos 

etnógrafos. Eles comemoram a Semana do Índio efusivamente (fotos 33 a 36,102 e 

1 03), usando a data como oportunidade de des-invisibilização étnica frente aos atores 

não-índios com os quais convivem, usando signos de indianidade recriados desde a 

influência advinda do convivia "político" com outras etnias indígenas do Brasil (fotos 

23, 26 e 34). Eles sabem o que os brancos esperam de um índio pelo que assistem na 

televisão e escutam no rádio. Suas lideranças velhas e novas conhecem os 

corredores do Congresso Nacional em Brasília. Ao mesmo tempo, formam 

professores, enfermeiros e outros técnicos com diplomação reconhecida pelo Estado-
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nação. Escrevem cartilhas didáticas bilíngües e participam na elaboração de muitas 

publicações. 

Articulam intelectuais para palestrar ao público estudantil sobre a história e o 

problema indígenas, em eventos organizados pelas prefeituras dos municípios onde 

residem (foto 36); pintam-se e dançam para platéias em diversas cidades, possam 

para câmeras de foto e de vídeo, sem constrangimentos. Requisitam e participam de 

programas de vídeo sobre a história e as vitórias de seu movimento étnico, fazem 

música bilingüe enaltecendo os valores tradicionais, confraternizam nas oportunidades 

em que se reunem para assistir os resultados desses trabalhos. Os Kaingang 

possuem uma consciência aguçada em torno da simulação que resulta da produção 

"midializada'' da informação na sociedade nacional, razão porque também adotam o 

simulacro, o fantasma da indianidade que lhes imputamos. 

De forma similar, mas inversa, em relação à invisibilidade dos Guarani

missioneiros, os Kaingang não vivem um absoluto estado de etnicidade e 

desvelamento. Muitos jovens e mestiços Kaingang buscam afastar-se da estereotipia 

que ronda a indianidade, efetuando o auto-velamento que, além de surgir como 

operação psíquica que aliena de si uma parte que não consegue ser subtraída - seu 

fenótipo ou seus trejeitos culturais-, também acaba funcionando como estratégia de 

inserção em posições menos desqualificadas na assimetria hierárquica da sociedade 

civilizada que participam. Refere-se essa dimensão psíquica apenas para marcar o 

fato de que são feitas opções pelos atores envolvidos na situação de contatos culturais, 

envolvendo índios e não-índios, na medida em que há todo um jogo hermenêutica 

para definir quem está em uma ou outra destas posições. Há os que estão no meio, 

em ambas as posições e também em nenhuma delas propriamente. 

2.3.1- O quadro interétnico em que se manifesta a indianidade Kaingang 

Foram recorrentes as práticas e estratégias oficiais de extermínio, diluição e 

velamento das alteridades culturais autóctones, ao longo da construção da Civilização 

brasileira no sul, mas elas não surtiram os mesmos efeitos, variando conforme as 

particularidades temporais, regionais e socioculturais envolvidas em cada caso. Para 

os Kaingang, é lícito falar em etnicidade reativa plenamente reivindicada, em nível de 

identificação étnica. É importante trazer o exemplo da alteridade Kaingang, conforme 

ela se apresenta ao olhar etnológico hoje, em toda a porção meridional do Brasil. Sua 

sobrevivência como alteridade cultural caracteriza-se pela subordinação à hierarquia 
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da sociedade regional, que suprime o reconhecimento do direito de posse para 

grandes porções territoriais consideradas tradicionais segundo seus critérios 

consuetudinários, mas historicamente intrusadas pelos agentes civilizatórios. Hoje, a 

etnicidade Kaingang é suporte simbólico para a crescente reivindicação de 

reconhecimento dos direitos originários denegados, incluindo a retomada de diversas 

terras antes perdidas, hoje consideradas como a garantia ao futuro das novas 

gerações Kaingang em uma conjuntura de crescimento demográfico. 

A observação etnográfica permitiu constatar que a interação entre os Kaingang 

e os não-índios tem sua dimensão de velamento, mas de um· velamento distinto 

daquilo que se viu entre os Guarani-missioneiros e os nativos da Borboleta. No norte 

do Rio Grande do Sul, o discurso democrático já impregnou o imaginário social e o 

etnocentrismo manifesta-se somente nos lapsos de linguagem. No entanto, há a 

manutenção implícita do preconceito, não publicamente expresso porque não mais 

legítimo e pena1izável desde 1988, mas emocionalmente presente porque muito ainda 

atuante nas interações ordinárias, ao mesmo tempo porque instrumento de 

subordinação econômica e definidor da posição na hierarquia que envolve autóctones 

e não-índios. 

Esse velamento está, hoje, estrategicamente mudando sua incidência e se 

tornando mais sutil, mantendo as assimetrias sociais através de ideologias igualitárias. 

Então , redobra-se o esforço de travestir o preconceito racial, porque ele estava 

ficando evidente e transformado em argumento comprometedor nos litígios legais 

envolvendo conflitos étnicos. Não se necessita mais dizer que o outro-nativo é inferior. 

Em estando ele efetivamente interiorizado, trata-se de mantê-lo assim pelo discurso 

que prega a igualdade de tratamento. A dubiedade situacional do discurso veiculado 

por não-índios, quando em situações envolvendo a indianidade dos Kaingang, é 

revelador. Um mesmo cidadão branco é capaz de se referir a um Kaingang ora como 

"índio", "bugre" ou "brasileiro", quando nas rodas sociais pessoasis, usando o termo 

como estigma de indolência e vadiagem, ora como não-índio, quando constrói com 

este argumento a justificativa ideológica contrária ao direito da autoctonia Kaingang em 

recuperar a posse dos territórios reivindicados. 

Não fosse assim, os direitos constitucionais indígenas seriam imediatamente 

reconhecidos e seus territórios automaticamente devolvidos. Há o questionamento 

destes direitos à diferença originária em diversas instâncias da sociedade sulbrasileira, 

formas atuais de velamento ideológico mesmo sobre sua existência, diluindo o 

193 



. I 
j 

I 

194 

reconhecimento étnico através dos argumentos de perda da indianidade e degradação 

dos costumes pelas influências nefastas da civilização. No entanto, a opressão 

material e simbólica da civilização não consegue suprimir as demandas culturais dos 

Kaingang, mesmo em meio às dificuldades vividas em situação de degradação sociaL 

A situação hoje é complexa, particularmente considerando os resultados da 

miscigenação forçada e oficial a que foram submetidos até muito recentemente. 

O quadro interétnico atual decorre, principalmente, das política oficiais. "A 

prática da política indigenista brasileira é a de destruir a memória tribal, pois ela sempre 

foi vista, inclusive no período colonial, como um obstáculo à proposta integracionista 

hoje expressa no artigo 10 do Estatuto do Índio (Lei 6001) em franca contradição com 

a declaração da intenção de preservar a cultura indígena" (Paraíso, 1994:45). Foram 

usados métodos impositivos, pela sociedade nacional, para garantir a integração do 

índio à comunidade dominante. Deve-se, entretanto, discutir o sucesso desse 

empreendimento, colocando em discussão a efetividade dos argumentos em tomo da 

extinção dos grupos Kaingang, ou da perda de sua identidade e ou de sua absorção 

completa na mestiçagem da sociedade nacional. Para a realidade nordestina, como já 

visto antes, muitos antropólogos têm mostrado claramente, que extinção e completa 

assimilação são hipóteses equivocadas para muitos grupos aborígenes, resultante do 

preconceito e da despreocupação com os destinos das populações que tiveram seus 

aldeamentos extintos no século passado (Paraíso, 1994:43). 

Importante fixar alguns dos resultados empírico-interpretativos obtidos nos 

levantamentos de campo entre membros da etnia indígena Kaingang na porção norte

oriental do Rio Grande do Sul, particularmente no triângulo delimitado geograficamente 

pelos municípios de Passo Fundo, Erechim e Lagoa Vermelha, em curtas mas 
111. 

contínuas saídas de campo ocorridas entre março de 1994 e abril de 1995. Esses 

levantamentos etnográficos, complementados com dados históricos, serviram 

inicialmente para substancializar pareceres antropológicos, produzidos com o fim de 

instruir processos administrativos da FUNAl, para levar a termo a Regularização das 

Terras Indígenas de Ventarra e Monte Caseros (Souza & Venzon, 1995a; Souza & 

Venzon, 1995b) conforme estabelecia o Decreto-lei número 22/1991 para a 

regulairzação das Terras Indígenas no país. 

Fundamental referir que a causa primeira, para movimentar a ação 

administrativa interna da FUNAI, foi o movimento reivindicatório dos próprios índios 

Kaingang, que desde 1991 vêm reocupando porções de suas terras intrusadas por 
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não-índios mesmo depois de demarcadas pelo Governo do Estado em 1911. Os 

casos incluem movimentos realizados em Nonoai, Guarita, Serrinha, Ventarra, Monte 

Caseros e outras, com avanços surpreendentes no seus intentos. Este movimento foi 

desencadeado pelos Kaingang que tiveram tais territórios tradicionais alienados 

principalmente ao longo deste século. 

A indianidade da população Kaingang é melhor reconhecida dentro das Terras 

Kaingang administradas oficialmente pela FUNAI. Isso ocorre não apenas como 

resultante do marcado auto-reconhecimento como ''índios", mas também da própria 

rotulação veiculada por não-índios, muitas vezes indicando a permanência do 

etnocentrismo pela aplicação de estigmas veiculados junto a essa rotulação. Por seu 

lado, todos os que que se auto-definem Kaingang colocam fronteiras simbólicas e 

étnicas nitidamente contrastivas em relação aos membros da sociedade envolvente . 

Ao mesmo tempo, o uso cotidiano da língua Kaingang surge, para além de um dado 

óbvio da reatualização de sua alteridade social, como elemento cultural contrastivo em 

um contexto social formado por descendentes de estrangeiros majoritariamente, os 

quais mantêm também seus respectivos idiomas (Polonês, Italiano, Alemão etc.), além 

do Português, como referências de suas próprias identificações e uorigens". 

Necessário enfatizar que as identificações Kaingang têm sido fortemente 

manifestas por famílias que estão lutando pelo reconhecimento de seus direitos 

tradicionais. Essas identificações não se apresentam, entretanto, apenas em torno de 

uma índianidade Kaingang abstrata, mas sobretudo como a auto-representação de 

alguém que é "natural" de tal ou qual área específica, indicando importância espacial 

da distribuição das famílias. No caso de Ventarra, por exemplo, os informantes índios 

enfatizaram o fato de terem "nascido e criado prá lá", sentindo-se como legítimos 

"índios Kaingang de Ventarra". A situação de indianidade e seu respaldo constitucional 

reforça a consciência de um dia terem perdido injustamente os territórios, protegidos 

tanto por suas leis cosuetudinárias, quanto pela demarcação realizada pelo Governo 

do Estado do RS em 1911. 

As atividades cotidianas observadas nas aldeias Kaingang, ao longo dos 

levantamentos etnográficos em Terras Indígenas ainda resguardadas pelo indigenismo 

oficial, são marcadas por traços culturais de ascendência autóctone. Apesar de 

estarem residindo em casas construídas pela FUNAI segundo os padrões de forma, 

materiais e singeleza das construções rurais camponesas da região (foto 1 06), certos 

padrões de comportamento são tipicamente indígenas. A começar pelo padrão geral 
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de satisfação das necessidades fisiológicas, que não incorporou nem mesmo o uso da 

"casinha" ou "latrina" (banheiro rural), sendo usada a parte posterior do pátio da casa 

como local para urinar e defecar. Isso é similar ao encontrado na TI Nonoai, onde o 

"matinho" é mais difundidido que qualquer outro local para a satisfação de tais 

necessidades. 

Mesmo nos acampamentos em áreas em litígio (Ventarra, Monte Caseros, 

Serrinha) , a organização do trabalho também se mantêm em moldes tradicionais, pela 

nítida divisão sexual do trabalho. As mulheres gerenciam o núcleo doméstico, 

contando com o apoio das filhas solteiras para manter ascese o fogo no chão ou no 

fogão, <?alocado numa das duas ou três peças que compõem a casa ou o barraco, 

para buscar água potável e lavar as roupas, cuidar dos irmãos mais novos, limpar a 

habitação e o terreiro, fazer a cestaria fina e decorada, preparar comida etc. Os 

homens são destacados para as funções mais pesadas e que demandem tempo 

prolongado de ausência do lar e da aldeia, como buscar lenha e taquaras, negociar 

com vizinhos, enfrentar as dificuldades nas relações com os colonos assentados sobre 

a terra que reivindicam, servir como bóias-fria para granjeiros da região, fazer negócio 

nos estabelecimentos comerciais etc. 

2.3.2- A retomada Kaingang da Terra Indígena Monte Caseros 

O caso de Monte Caseros é também ilustrativo. Essa Terra Indígena -

demarcada em 1911, depois de quase um século do reconhecimento pela legitimidade 

da ocupação tradicional Kaingang no então Toldo Indígena de Santa lzabel2 
- foi 

expropriada gradativamente no decorrer de um processo iniciado há mais de setenta 

anos, desde ao menos a primeira metade da década de 1920. ·Membros mais novos 

·das famílias originadas do Monte Caseros, filhos e netos dos, ou os mesmos que 

foram obrigados a "se levantá" acuados por diversas formas de intimidação 

executadas sobre eles, buscaram o apoio de lideranças Kaingang de diversas Terras 

Indígenas do sul do Brasil para respaldar seus intentos, ficando articulados em torno 

de uma identificação enquanto membros desta "nação" indígena. Possuem forte 

2 Há diversos documentos primários da administração pública dos Aldeamentos ou Toldos 
Indígenas, criados segundo as diretivas do Império no planalto do Rio Grande do Sul, 
disponíveis no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (Porto Alegre). As referências ao 
Aldeamento de Santa lzabel são freqüentes nos relatórios anuais dos presidentes da Província 
das décadas de 1830 e 1840. Este aldeamento foi criado para concentrar as populações 
originárias da vasta região contida entre o rio das Antas e Guaporé (ver Mapa 2), afetadas pela 
abertura da Estrada do Pontão, que varou o rio Uruguai na altura da atual cidade de Barracão. 
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convicção de terem perdido injustamente a posse de seus direitos enquanto povos 

originários, mas não se consideram derrotados. Os informantes Kaingang dizem que 

grande parte do planalto do sul do Brasil é "tudo coisa dos Coroados mesmo", dos 

índios Kaingang "legítimo" de direito. 

Sem dúvidas, há diferentes versões para os acontecimentos conftitivos do 

passado que se quer reconstituir, demonstrando que é muito antigo o confronto entre 

os interesses das famílias Kaingang, em terem a posse exclusiva de seus territórios 

tradicionais e os dos não-índios que sobre elas exerceram práticas de cominação 

explícita a fim de efetuar a diáspora indígena e, assim, justificar pelo abandono e pela 

perda de indianidade a colonização não-indígena de segmentos expressivos ou a 

totalidade de Terras Indígenas (Monte Caseros, Forquilha, Ventarra e todas as demais 

reduzidas) antes reconhecidas através de demarcação oficial. E isso só foi possível 

porque houve a conivência e o envolvimento de servidores da máquina administrativa 

em níveis municipal e estadual, pessoas colocadas em posições-chave dentro dos 

processos ~administrativos de encaminhamento da questão de terras - o que incluía a 

competência sobre a questão indígena - na ampla região do antigos municípios de 

Lagoa Vermelha, Passo Fundo e Erechim. 

É óbvio o registro de que as relações entre índios sitiantes e alguns dos 

colonos assentados sobre os territórios reivindicados são tensas, mas é necessário 

enfatizar que existem indicativos a demonstrar que essa tensão é vivida segundo 

padrões interétnicos mais antigos e de uso regional mais amplo, nunca exclusivamente 

condicionados pelo interesse particular de uma família não-índia em manter sua 

propriedade até há pouco considerada legítima. Há uma facção de colonos que não 

cede às circunstâncias, não contribui dando licença à realização do levantamento .. 

cadastral e avaliação das benfeitorias para posterior indenização nas áreas atualmente 

reivindicadas pelos Kaingang. Ao serem consultados, expressaram estigmas étnicos 

como justificativa para a legitimidade de sua permanência, nivelando os índios como 

preguiçosos e indolentes ao trabalho e fundamentando nisso seus interesses de 

permanecerem onde estão, pois graças aos seus esforços e de seus familiares hoje 

seus lotes foram valorizados, limpos e beneficiados. Por seu lado, os índios reclamam 

que suas terras foram arrasadas por esses mesmos colonizadores, que desmataram, 

venderam as madeiras, exterminaram a caça e poluíram com venenos os córregos e 

riachos matando os peixes, dificultando a reprodução do sistema econômico tradicional 

dos primitivos Kaingang. 
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Para os descendentes dos colonos que compraram os lotes na chamada 

Seção Toldo (criada ilicitamente sobre a Terra Indígena Monte Caseros) a partir de 

1931 entretanto, é diferente a versão veiculada. Segundo os velhos colonos 

assentados ali, o loteamento teria sido feito porque os Kaingang abandonaram a área 

depois de uma grande epidemia, provavelmente a "febre espanhola" que produziu 

grande mortalidade junto aos índios em Monte Caseros na segunda metade da 

década de 191 O, e, de outras epidemias que se sucederam ao longo da década 

seguinte. Essa versão tem, aliás, coerência com aquilo que está registrado nos 

relatórios anuais da Comissão de Erechim e Lagoa Vermelha da Secretaria de Estado 

dos Negócios das Obras Públicas (SENOP), mas para uma década mais tarde3
, ou 

seja: "Caseros ... actualmente abandonado". 

A própria memória oral dos descendentes Kaingang de Monte Caseros registra 

a ocorrência desse capítulo de grande mortalidade, a ponto de ter levado os índios 

sobreviventes a abandonarem-na a e procurarem auxílio médico e medicamentos fora, 

já que inexistia ali qualquer forma de atendimento. Até aí nada de contraditório nos 

depoimentos, a não ser que os descendentes indígenas enfatizam a represália 

propositalmente realizada por não-índios evitando a chegada de remédiós (veja-se 

Simonian, 1994:14). A contradição surge radical quando os depoimentos versados 

pelos Kaingang indicam que tal abandono foi apenas ocasional, momentâneo, a fim de 

procurar segurança frente ao colapso populacional que os assolava. Logo debeladas 

as epidemias, as famílias trataram de retornar a Monte Caseros, quando passaram a 

sofrer intimidações para ali não se reestabelecerem e, assim, manter "abandonada" a 

Terra Indígena. 

A explicação antropológica não busca apontar culpados, apenas reconstituir o 

mais fiél possível a estrutura relaciona! de fatores envolvidos nos processos 

socioculturais analisados. É completamente descabida a hipótese de abandono 

voluntário de Monte Caseros e seria a primeira vez na América que nativos teriam 

deixado seu território tradicional por livre e espontânea vontade, ainda mais 

recordando que tal fato teria ocorrido depois de Monte Caseros estar oficialmente 

demarcada. Em contrapartida, é mais fidedigna aquela hipótese que dimensiona a 

questão pela perspectiva antropológica da fricção interétnica, do confronto entre 

3 Veja-se Laudo Jurídico produzido pelo advogado Mozar A. Dietrich em 1995, sobre a questão 
das Ais de Ventarra e Monte Caseros, complementar ao Laudo Antropológico e incorporado 
nos respectivos processos da FUNAI. 
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interesses antagônicos (Cardoso de Oliveira, 1976) no bojo do processo de expansão 

civilizada. . 

Somente assim se pode explicar o dado recolhido em campo de que a 

expropriação foi um processo gradual (de 1931 a 1980) e resultou, de um lado, de 

interesses econômicos escusos e individualistas de administradores, políticos e 

policiais corruptos, burlando para isto as regras jurídicas que historicamente protegem 

os direitos das populações ameríndias no Brasil; de outro, resultou também da firme 

convicção desses mesmos agentes ~~públicos" em estarem agindo corretamente no 

tratamento com os "bugres primitivos" e se sentido como os verdadeiros protagonistas 

da civilização e do progresso na região. Muito provavelmente, tais agentes corruptos 

apenas materializaram, em proveito próprio, a diáspora Kaingang de Monte Caseros, 

mas veiculando sentimentos coletivos de superioridade étnica, também defendidos 

pelas elites regionais e assimilados aos valores da competição desregrada - típica 

entre os protagonistas das frentes de expansão civilizatória - como ocorria no 

município de Lagoa Vermelha nas primeiras décadas deste século. 

A~iram como etnocidas (Castres, 1982) que sentem orgulho do trabalho feito e 

não se pode recriminá-los como únicos culpados, pois apenas agiram motivados por 

um certo sentimento coletivo compartilhado por descendentes de imigrantes de 

ascendência européia chegados à região. Naquele momento, os mecanismos 

democráticos ainda não tinham se difundido e a máquina burocrática pública mantinha

se manipulada exclusivamente em proveito das elites regionais (Pesavento, 1980). 

Hoje, o quadro conjuntural e estrutural é outro e os estigmas étnicos não são mais 

veículados livremente, mesmo porque a questão indígena entrou para o campo judicial 

e qualquer um pode ser processado por preconceito. 

Se a antiguidade dos acontecimentos é fator contrário ao completo 

detalhamento das evidências para todas as etapas dos acontecimentos pretéritos que 

se quer reconstuir, não há, entretanto, qualquer dúvida quanto à legitimidade da 

reivindicação dos Kaingang sobre a posse tradicional da Terra Indígena de Monte 

Caseros. Lamentavelmente, são poucos os vivos que presenciaram os fatos e os 

seus relatos possuem lacunas talvez só superáveis por outras vias que não a história 

oral. No entanto, um curto período de pesquisa de campo juntou referências 

suficientes ao entendimento do processo interétnico implicado. Os dados demonstram 

ter havido um jogo de conivências e interesses ilícitos cujo fim era a extorção da terra, 

envolvendo administradores e funcionários do Estado sediados em Lagoa Vermelha, 
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empresanos da madeira, vizinhos lindeiros ao antigo Toldo, criadores de gado, 

moradores da antiga São José de Carreira (hoje, lbiraiaras) e também policiais. 

2.3.3 -A retomada Kaingang da Terra Indígena Ventarra 

Em 1993, um grupo de famílias lideradas pelo Cacique Luiz de Oliveira, filho de 

pais exilados de Ventarra, retornaram da área indígena Votouro e de outros locais 

onde estavam dispersas, reocuporam a porção destinada ao fim público (praça de 

esportes, igreja, escola) do loteamento criado exatamente sobre a Terra Indígena 

demarcada em 1911 e alienada por particulares ente 1661 e 1963. Tal reocupação 

tornou-se fato jurídico, constituindo processo de embate legal entre índios e colonos 

reivindicando propriedade legítima. Depois de algumas etapas prévias, em 1994 a 

antropóloga Ligia T. L. Simonian elaborou laudo antropológico intitulado "Os indígenas 

de Ventarra e seus direitos territoriais" {Simonian, 1994), no qual são apresentados, 

de maneira descritiva, dados fundamentais à reconstituição dos fatos. Entretanto, a 

documentação que alicerça o laudo não foi considerada satisfatória pelas instâncias 

que o .analisaram dentro de processo administrativo em curso pela FUNAI. 

Em 1995, a situação precária das famílias acampadas em Ventarra - sem 

sistema regular de atendimento de saúde, higiene e educação e sem terra para o 

cultivo de subsistência - impôs uma solução urgente. Foi, assim, nomeado Grupo 

Técnico que assumiu a tarefa de apresentar elementos documentais que 

fundamentassem as etapas de demarcação, indenização e regularização da Área 

Indígena Ventarra, através da produção de laudo jurídico e de laudo antropológico 

complementar. 

Os fatos reconstituídos comprovam a ascendência indígena, o status de .. 

Kaingang dos que executaram a reocupação, sendo alguns os mesmos retirados dali 

quando mais novos e os restantes seus cônjuges e descendentes. Não há qualquer 

dúvida quanto à identidade dos remanescentes, mesmo considerando as estratégias 

de miscigenação e aculturação a que foram forçosamente submetidos durante a 

política integracionista promovida, nas décadas de 1960-70 e mesmo antes, pelo 

Estado-nação e pelo Governo do Estado do RS. 

A língua Kaingang continua em uso cotidiano e constitui fator determinante na 

identificação étnica das pessoas. São convergentes os dados levantados e todos 

atestam a posse imemorial dos limites territoriais reivindicados na Ventarra, migalha se 

comparada à vasta dimensão outrora (séculos XVIII e XIX) ocupada pela população 
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Kaingang das linhagens familiares de líderes como Pedro Necafim, Nicahi (Simonian, 

1994:13), Braga, Doble e Fongue (Basile Becker, 1976), ancestrais desta mesma 

população que exige reintegração de posse da Ventarra. 

O perímetro da área reivindicada é o da demarcação ocorrida em 1911 

(Gonçalves, 1911 ), já bastante reduzida do que teria sido o de posse tradicional, esta 

dimensionada conforme critérios outros que não os da propriedade individual e 

particular, mas domínio familiar e tribal em uso para a caça, pesca, coleta e pequenos 

cultivos. Confirma-se a mesma situação ocorrida em diferentes locais do Brasil: "Há 

que se considerar que na maioria esmagadora dos casos, as disputas de limites sobre 

terras indígenas se processam sobre áreas já bastante reduzidas em relação ao 

território tradicional .. (Valadão, 1994:38). 

Mesmo reduzido o perímetro e destituída a vida selvagem exuberante que tinha 

- árvores centenárias de madeira considerada nobre, arroios piscosos, frutíferas 

nativas e o pinhão, farmacopéia variada, espécies animais nativas e os campos de 

pastoreio - antes da expropriação, Ventarra continua como baluarte simbólico de 

propriedade tradicional, estando consolidada nas representações veiculadas pelos 

nativos dispersos, mas que sempre pensam em e desejam "voltá prá lá", para a 

"querência veia", em ter reconhecido seu direito de estar sobre ela e a utilizar como 

lhes melhor aprouver. 

É apenas no futuro que se poderá avaliar em que medida o perímetro hoje 

reivindicado é satisfatório para atender aquilo que exige a Constituição, i.e., ser uma 

porção essencial de terra para a sua sobrevivência física e cultural. Por agora, os 

Kaingang querem, ao menos, o perímetro oficialmente demarcado em 1911, 

independente da destruição produzida pelas madeireiras, coligadas com a "gente 

importante envolvida" de Erechim, e da transformação da paisagem resultante do 

trabalho de pequenos colonos que, na ingenuidade, compraram direitos fraudulentos 

rapidamente repassados pelos que arquitetaram o plano através da Diretoria de Terras 
.. 

e Colonização daquela cidade. Segundo dizem os informantes envolvidos, o espírito 

dos mortos e as entidades cosmológicas Kaingang continuam habitando Ventarra; no 

mínimo, estão presentes no pensamento das pessoas Kaingang lá "arranchadas" à 

espera do que lhes é de direito. 

A continuidade de ocupação Kaingang na Ventarra é um dado inconteste e_ela 

aparece como verdade expressa não só pela boca dos índios e mestiços, muitos deles 

dispersos e mesmo assim não assimilados pela sociedade regional, apesar de 
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integrados como bóias-fria, agregados ou marginalizados. Ela é verdade dita também 

por não-índios, descendentes das etnias européias migradas para a região e 

testemunhas oculares dos acontecimentos. Ela é comprovada, como não poderia 

deixar de ser, através de documentos administrativos e legais que, para Ventarra, o 

Laudo Jurídico produzido por Mozar Dietrich (Dietrich, 1995) vem a trazer 

contundentes subsídios recolhidos de atenta pesquisa em arquivos de órgãos 

administrativos do e no Estado. 

A pesquisa de campo revelou, contudo, uma informação fundamental do ponto 

de vista jurídico por corrigir uma lacuna no laudo produzido pela antropóloga Ligia 

Simonian, qual seja: a Terra Indígena de Ventarra foi expropriada por membros do 

Partido Social-Democrata (PSD), o que o diferencia das demais expropriações de 

Áreas Indígenas ocorridas no mesmo período e promovidas com autorização do 

Governo do Estado, na época em gestão do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Isso 

explica a inexistência de documentação oficializando a expulsão da população 

indígena de Ventarra. 

Os trabalhos de campo trouxeram dados comprobatórios de que Ventarra se 

constitui em uma Terra Indígena com configuração espacial reconhecida tanto pela 

comunidade indígena quanto pelos vizinhos e representantes da sociedade regional 

envolvente, composta esta na quase totalidade por descendentes de imigrantes 

europeus. Foi possível reconstituir um contexto de relações interétnicas que vigorou 

até depois da década de 1960, estabelecido como laços de reciprocidade entre a 

antiga comunidade Kaingang residente e os colonos lindeiros à Terra lndígen~. 

especificamente enquanto trocas econômicas, relações de amizade e compadrio. 

Tais relações foram surpreendentemente restabelecidas com o retorno dos 

índios em 1993 e se inserem em um contexto de mútuo respeito e aceitação da 

diversidade cultural. Alguns colonos e índios são unânimes em afirmar que a 

expropriação foi obra de plano executado por pessoas influentes do meio urbano de 

Erechim, que tiveram benefícios econômicos com a exploração madeireira e a venda 

de lotes, sem qualquer respeito a esse quadro harmônico de relações interétnicas já 

existente desde a década de 1920. 

Àquela época, algum apoio local por parte dos colonos os elaboradores do 

plano de retirada dos índios obtiveram, pois alguns deles correram abaixo-assinado 

acusando os índios como ladrões e exigido sua saída, iniciativa atribuída petas 

testemunhas não-índios que prest~ram depoimento como sendo uma iniciativa parte 
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do plano de expropriação. A unanimidade dos depoimentos também enfatiza a 

caracterização da expropriação da Área Indígena como injustiça praticada contra os 

índios. 

A situação de indefinição jurídica da Terra Indígena de Ventarra , por outro 

lado, criou um quadro de relações marcadas pela tensão entre os colonos que ocupam 

os lotes e os índios que pleiteiam sua completa devolução. A pressão política externa 

é fator determinante sobre o comportamento dos colonos, que expressaram seu 

interesse em solucionar o conflito desde que devidamente indenizados e 

reassentados, mas que temem ameaças das empresas ervateiras e cooperativas que 

se beneficiam da exploração da área em questão, pois que considerada porção de 

terrra mais produtiva do município de Erebango Uá que o sistema indígena tradicional 

preservou por mais tempo a fertilidade do solo). O direito indígena sobre esta área é 

inequívoco e respalda a legítima reivindicação da comunidade Kaingang, mas a 

demora na solução deste impasse que já se estende por três décadas e tem alto 

custo para os índios. 

Nas noites em que ficamos em Ventarra, acomodados dentro do prédio da 

igreja católica apossada pelos índios desde realizado o movimento, tivemos conversas 

etnográficas muito proveitosas com os dois caciques de sobrenome Oliveira. A noite é 

um espaço de tempo privilegiado pelos índios para conversar sobre os antepassados 

e os costumes antigos. Pudemos registrar informações sobre a hierarquia de cargos 

da antiga administração do Posto Indígena; sobre as formalidades que eram atendidas 

para a legítimação dos casamentos; sobre o registro dos nascimentos; sobre a 

inexistência de influências religiosas externas ou de padres naqueles tempos; sobre Q 

"benzimento" como forma tradicional indígena de medicina; sobre os rituais 

promovidos por rezadores de ladainhas que entoavam cânticos e rezavam o terço ao 

longo de todas as noites de velório, estimulados por contínuos tragos de cachaça 

servidos em copos de taquara; sobre os mutirões indígenas realizados para os plantios 

de trigo, arroz, cevada, milho; sobre a obrigatoriedade em participar de mutirões para o 

benefício dos chefes do Posto Indígena exploradores, corruptos e coniventes com 

uma estrutura administrativa viciada; sobre o uso da repressão para submeter os 

índios à essa estrutura, através do tronco que expunha o corpo martirizado do 

desobediente em praça pública; sobre o nome de chefes de posto particularmente 

ruins como Cavour Botton e Nei Mesquita (Simonian os refere também, 1994:19), este 

o último chefe imediatamente antes da expulsão; sobre, enfim, o aparecimento de uma 
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patrulha de "guardas rurais", milicianos montados em cavalos que tornaram-se tiranos 

sobre os índios, obrigando a alguns supostamente infratores a trotar a pé, acuados 

pelas patas dos seus cavalos e os escoltavam até a sede de Erebango, onde eram 

presos ou mesmo eram torturados (depois de sofrer agravos semelhantes, o índio 

Adolfo Pinto não quis mais saber de morar em área indígena, relatou Batista). 

Segundo seus cálculos para a época da expulsão, moravam na Ventarra mais de 

quarenta famílias, o que daria em torno de 240 pessoas (Simonian, 1994:11-2, 

registrou 237 Kaingang recensiados em Ventarra em 1963). 

2.3.4- Alguns dilemas da perícia antropológica 

. As etnografias efetuadas na TI Monte Caseros e na TI Ventarra foram 

realizadas em situação de perícia antropológica, o que exigiu uma adaptação na 

escolha das estratégias metodológicas a serem utilizadas. As técnicas etnográficas, o 

registro fotográfico e a gravação de imagens e depoimentos pelo vídeo oportunizaram 

maior rapidez nos levantamentos, acumulando denso trabalho de decupagem e 

transcrição posteriormente. A perspectiva teórica da Antropologia foi moldada 

preliminarmente para servir como ciência pericial a fim de: 1) n ••• avaliar o impacto da 

prática de cominação sobre o grupo ... " indígena, pois é comum que as sociedades 

tradicionais estudadas habitualmente pelos antropólogos estejam submetidas a 

processos de mudanças radicais, impostas desde o início de expansão das relações 

instauradas peta cosmo-lógica de mercado que nos domina; 2) compreender o 

funcionamento dessas sociedades como interdependente do contexto envolvente 

(não-autônomo, mostrando o equívoco do conceito de "pureza cultural"); e 3) construir 

indutivamente o quadro do sistema interétnico em suas particularidades 

(Paraíso,1994:44). 

Constata-se de imediato no entanto, que a metodologia antropológica está em 

contradição com a suposta neutralidade exigida nas perícias judiciais, pois a primeira 

pretende uma vivência prolongada com o grupo estudado, a empatia por outros·modos 

de vida e outros valores, a necessária identificação para aprender "de dentro" as 

categorias culturais alheias. Para os juristas no geral, a observação participante 

sempre será vista como participação observante. Não é para menos, pois a ação 

judicial é o nosso n .. .lugar institucionalizado para a produção da verdade, espaço 

neutral supostamente não contaminado pela controvérsia entre as partes. Com suas 

regras e fórmulas própria, podemos equipará-la aos mecanismos rituais que 
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processam simbolicamente a realidade, reconstituindo-a neste caso dentro de um 

arcabouço jurídico de cunho positivistan (Paz Neto, 1994:58-9; o grifo é do autor). 

Assim, todos os antropólogos são súspeitos a priori. (contradição profunda 

profissão x perícia). Entretanto, é possível ser antropólogo e perito ao mesmo tempo 

(Lopes da Silva, 1994:63) porque os parâmetros metodológicos e teóricos da disciplina 

" ... asseguram domínio sobre· os dados e garantem a máxima objetividade possível às 

ciências humanas. Toda a formação do antropólogo e toda a sua prática de pesquisa 

se exerce através da alternância constante de dois momentos: o da interioridade em 

relação ao outro ( ... ), vivenciada através de um mergulho em um universo ao qual não 

pertence ou não pertence plenamente, e o da exterioridade em relação ao mesmo 

outro, vivenciada através de um distanciamento crítico" (Paz Neto, 1994:63-4). 

A situação de perícia antropológica age sobre o imaginário de índios e não

índios, fazendo com que haja pressão das posições de interesse no trabalho de 

campo da equipe pericial. Há, nestes casos, uma demanda imediata a ser satisfeita 

(comprovação do direito à posse Kaingang sobre a área), o que cria um clima de 

completa aceitação dos índios ao longo das entrevistas, prestimosos e solícitos em 

satisfazer todas nossas dúvidas e curiosidades de pesquisadores e cientistas, em 

contraste ao clima de desconfianças e dúvidas que se instaura na conversação com 

quase todos não-índios. É tão certo que os índios falaram bastante, quanto o é que 

muitos brancos falaram de menos, por receio, intimidação ou envolvimento. 

Ficou-nos evidente o constrangimento da quase totalidade dos não-índios em 

terem suas palavras tomadas na forma de depoimento gravado sobre os 

acontecimentos e responsabilidades na retirada dos índios de Ventarra. Muitas 

informações nos foram passadas enquanto estavamos na informalidade, mas 

suprimidas no momento da gravação. O diário de campo etnográfico foi, assim, 

utilizado como forma de registrar as informações complementares veiculadas em clima 

de anonimato. Tal tipo de dados talvez não seja legítimo para os representantes da 

Justiça, mas certamente o é para a antropologia que presa o respeito pela dignidade 

do informante e busca dimensionar a situação social de quem fala. 

A maior parte das conversações ocorreram versadas em Português, decorrente 

do bilingüismo existente entre praticamente todos os índios adultos. A maior dificuldade 

foi obter dados etnográficos dos colonos assentados na Terra em litígio. Todos estes 

se mostraram reticentes com nossa presença e usaram como argumento de defesa ao 

silêncio a necessidade de primeiro ter que saber a opinião dos vizinhos igualmente 
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afetados. Mostram-se muito temerosos com a questão dos seus direitos e agrupam-se 

em torno da causa comum, algo de que não podemos lhes tirar razão, pois todos são 

ocupantes de boa fé. 

A câmera de vídeo e a máquina fotográfica exerceram fascínio sobre crianças e 

adultos índios, depois de um lento acostumar com o fato de haver estranhos andando 

por aí a perguntar, filmar e fotografar as pessoas. Depois de um tempo, os pedidos se 

multiplicaram e os pesquisadores se transformaram em fotógrafos improvisados. As 

máquinas viraram, assim, centro de atenções. As cópias fotográficas das pessoas 

juntas e em família são bens simbólicos altamente valorizados pelos Kaingang e eles 

posam com muito gosto esperando ter a cópia. No entanto, os não-índios não ficaram 

tão completamente desenvoltos em frente a esses aparelhos óticos, considerando as 

circunstâncias. 

Os trabalhos realizados não foram condicionados apenas à obtenção de 

depoimentos em entrevistas (dirigidas e não dirigidas), mas também houve a 

preocupação de observar as atividades cotidianas do grupo originários assentado em 

Monte Caserâs e em Ventarra, passo necessário para se comparar as falas com os 

atos e disto extrair interpretação antropológica (Geertz, 1989; Becker, 1977). 

Entretanto, tal observação etnográfica foi limitada pelo curto espaço do tempo a ela 

. destinado, uma vez que buscávamos prioritariamente entrar em contato com as 

testemunhas oculares dos acontecimentos na época da expulsão, quase todos 

indígenas e dispersos por toda a região oriental· do norte do Rio Grande do Sul 

principalmente morando em outras Terras Indígenas como em Votouro, Carreteiro e 

Ligeiro (primos e irmão dos caciques de Oliveira estão morando em Votouro e Ligeiro, 

por exemplo). 

Por outro lado, os dados recolhidos nestas circunstâncias demonstraram a 

existência de uma rede de relações de parentesco e aliança estabelecidas entre as 

famílias Kaingang em escala regional (como exemplo, veja-se o mapa genealógico de 

Monte Caseros em anexo) . Revelou-nos a façanha dos índios que repetiram falas 

· insistentes sobre a impossibilidade de "se acostumá" longe de sua terra natal, do 

malefício que a expulsão provocou sobre os mais velhos a ponto de fazê-los "perder a 

cabeça", além da fome e do desabrigo mesmo para as crianças, ao ponto de 

morrerem por isso. Mostrou também o ímpeto de muitos índios que voltaram três 

vezes para Ventarra e de lá novamente por mais duas vezes expulsos por intimidação, 
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até que não tivessem mais alternativa além de viverem como agregados de colonos 

ou acampados dispersos nas outras Terras Indígenas. 

Nos levantamentos de campo, buscou-se aplicar diversas técnicas além das 

entrevistas orais, como o levantamento de lugares tradicionais (veja-se exemplo em 

Mapa 7, em anexo), nomes de pessoas e locais de envolvimento dos fatos relatados 

(Valadão, 1994:38), além do rastreamento de sítios arqueológicos e a reprodução 

fotográfica de documentos. A história oral foi coletada sem qualquer receio, mesmo 

considerando a opinião difundida sobre sua maior subjetiva em oposição à 

objetividade da escrita (Paraíso, 1994:43), traduzindo esta a valorização do 

alfabetizado e a desqualificação do oral. Por seu turno, foi possível identificar diversos 

documentos administrativos e governamentais, relativos à política oficial de gerência 

dos assuntos envolvendo indígenas dentro e fora dos "Toldos" demarcados no Rio 

Grande do Sul, documentos inéditos comprovadores do gradativo processo de 

submissão das populações indígenas aos contextos regionais, com usurpação 

contínua e redução radical dos seus territórios, de início oficialmente reconhecidos 

pelas agências do Estado-nação imperial brasileiro (Souza, 1991 ). 

É possível o uso da oralidade com parcimônia, comparada com o registro em 

fontes escritas. Há que se lembrar que a "tradição oral" (o conceito é problemático mas 

aqui tem valor retórico) " ... sempre é uma construção sociopolítica consoante com as 

necessidades e o momento histórico vivenciado pelo grupo, exigindo uma seleção 

acurada sobre a propriedade ou não de seu uso" (Paraíso, 47, o grifo é nosso). 

Qualquer reconhecimento etnográfico superficial já demonstra que a 

mestiçagem ocorreu em larga escala no passado Kaingang, decorrência de uma 

política oficial integracionista, movida pelos sucessivos administradores em níveis .. 

estadual e nacional. Fenômeno que surpreende, entretanto, é a constação (de um 

leigo em genética) de que as novas gerações estão nascendo com traços fenotípicos 

de origem aborígene mais marcados que em seus progenitores. Isso resulta, do que 

observamos, do fato de que os casamentos continuaram ocorrendo 

predominantemente intra-étnico, o que mantém e reforça a matriz genética autóctone. 

A situação de exílio não levou à completa diluição ~tnica da população de Monte 

caseros e Ventarra- ainda que seja marcante a mestiçagem- como pretenderam os 

agentes integracionistas, e, hoje os Kaingang estão cada vez mais coesos para 

reivindicá-la. 
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2.3.5- Descompasso entre o direito à alteridade cultural e os critérios do Direito 

Positivo brasileiro 

Deve-se considerar a busca de prova sobre a ascendência indígena uma 

questão racista, pois que pressupõe possível diagnosticar o nível de "pureza de raça 

ou cultura" de uma população indígena (veja-se Paraíso, 1994:45-6). É equivoco supor 

que as sociedades indígenas possuíssem, na pré-história, uma estrutura cultura 

circunscrita e estática, modificada supostamente apenas pelos agentes históricos da 

Civilização Ocidental. Todas as sociedades humanas vivem a eterna dialética entre a 

abertura (relatividade) e o fechamento (etnocentrismo), entre a tradição e a inovação. 

Todas vivenciam a historicidade, e, a História portanto. As culturas sempre são esse 

jogo contínuo entre o velho e o novo, que obriga à contínua reestruturação do conjunto 

das regras sociais. 

A própria identidade como Kaingang, assim como aconteceu ao Wari' 
- - ---------- -

estudados por Vi laça, deve ser entendida como uma ..... consciência étnica resultante de 

uma situação interétnica e muito provavelmente eta não deve ter existido a-;rte;dõ 
-- ----- ---..___,____- ------ - ---- ---- -

~~ial. Ela foi construída como resposta à agressão civilizatória e à pressão 

populacional instauradas durante o processo de construção da sociedade regional 

sulbrasileira. Ela se constituiu enquanto etnicidade e passou a ser baluarte na 

reivindiação de direitos à diferença e à garantia de posse dos territórios tradicionais 

desde o início do presente século, o que ajuda a explicar por exemplo a demarcação 

de Ventarra e Monte Caseros pelo Governo do Estado em 1911. 

Para a antropologia, a etnicidade e a identidade indígenas não são substâncias .. 

materiais que podem ser dessecadas objetivamente por análises simplistas. Pouco 

profícuo é o caminho de quem quer avaliar superficialmente o conjunto de 

características evidentes e quantificá-tas a fim de obter dado's estatísticos sobre o grau 

de assimilação de costumes exóticos pelas sociedades estudadas (veja-se também 

crítica disso em 6.3). A cultura não é uma colcha de retalhos que permita dizer que 

uma pessoa é de tal ou qual grupo pela soma predimante de usos e costumes 

culturais que ela possui ou executa. 

O vínculo cultural é um vínculo simbólico, abstrato, ao mesmo tempo presente 

no imaginário e nas trocas comunicativas entre pessoas que possuem um convívio em 

comum. Neste sentido, todos os dados convergem na comprovação da "ascendência" 

indígena Kaingang dos que hoje reivindicam o direito de posse permanente de Monte 

Caseros, Ventarra e as demais Terra Indígenas. Interessa saber que a reivindicação 
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étnica e a identidade indígena são manifestadas pelos descendentes das mesmas 

pessoas Kaingang que assistiram tanto a demarcação de sua Terra Indígena quanto 

sofreram sua expropriação. Assim como o caso dos Xakriabá e Maxakali trabalhados 

por Paraíso(1994:42), os Kaingang também são índios com centenas de anos de 

contato, reconhecidos no rol dos grupos aculturados ou integrados, . o que suscita o 

questionamento quanto à identidade, permanência cultural e reconhecimento de sua 

presença tradicional na área em questão, elementos funtamentais à identidade e à 

solidariedade grupal. 

Os critérios objetivos do Direito Positivo devem ser provisoriamente suspensos, 

a fim de evitar precipitadas avaliações das regras consuetudinárias em jogo para 

explicar o quadro que levou à expropriação completa também em Monte Caseros. É 

necessário penetrarmos no campo da Antropologia Jurídica (Shirley, 1987), 

reconhecendo o eterno descompasso entre as tradições consuetudinárias dos 

indígenas e as nossas regras jurídicas perpetuadas pela escrita e interpretadas 

legitimamente por um grupo de especialistas no Direito. 

2.3.6- A integração interétnica dos Kaingang como resultante histórico da ação 

tutelar do indigenismo oficial 

O descompasso referido no parágrafo anterior não é um problema exclusivo da 

disciplina jurídica. Pelo contrário, é necessário defini-lo mais como uma resultante 

imediata do próprio sistema interétnico no qual os índios Kaingang do norte do Rio 

Grande do Sul estão inseridos, dominados, subjugados e expropriados de seus 

terrritórios. A noção de enfrentamento e conflito interétnico é básica para dimensionar 

o abismo que corporifica esse descompasso. 

A modalidade de uso e apropriação do território pelos índios Kaingang ainda " I 
hoje é fortemente marcada pela tradição ancestral, mantida pelo padrão doméstico de 

circulação sazonal pelo ambiente, na época em que habitavam em meio a amplos 

territórios florestados dentro dos quais as famílias aborígenes circulavam livremente ao 

sabor da estações do ano, apenas limitadas pela amplitude das áreas vizinhas 

protegidas por famílias ou tribos rivais. A geo_grafié! indíge_!!_a clas..sificava o ambiente 
. -. 

s~do teritórios de caça, de pesca, de coleta-~ ~s_ tocai~_cerimoniais. A criação de 

reservas em áreas delimitadas foi uma imposição do Estado-nação sobre as 

sociedades autóctones, que agiu conquistando alianças com líderes indígenas que 
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serviram para submeter o padr~o semi-nomático e fixar as famílias nessas reservas 

criadas. 

Os índios Kaingang do norte do Estado foram incorporados ao processo 

civilizatório de maneira bastante gradual, se comparado com a história de outras 

sociedades indígenas brasileiras. Falar em incorporação gradual não é, no entanto, 

sinônimo de dizer que sofreram poucas agressões no encontro com as frentes de 

expansão nacional. Acontece que as populações Kaingang tiveram condições de se -----------
irem nucleando nas áreas de maior dificuldade de acesso, áreas florestadas que 
..__- - ---- . --- - -------------
serviram de reduto contra o avanço civilizatório expandido pela imigração de 

populações de origem européia colocada inicial~en~-~~~--â.reãsdê-campÕ do Pla~alt~ 
.. . ---- -- --- --- - -- - ---- - . - - - - -- --
~eridional Brasileiro, e, de lá, ~rcando e conquistando as áreas florestadas onde 

r~. 
Nesse contexto, os índios Kaingang só se tornaram entrave à_~i~HzaçãQ_Qesde .....___ -- - ... __ ... _ - ... -

apenas a última virada dos séculos, quando as áreas de floresta passaram a ser 

éobiçãdas dentro do-cl~Q_11JÇJ~ir~iro -que antecedi~ ~-lropl~nt~ção de novas Cc;tônj;~ ---- - . - --- ----- -·---
sobre terrítórios antes de poss~ E~PQP~1~9õ~~--ori9inárias_._Até que isso acontecesse, 

os Kaingang já tinham assistido e participado como aliados na coleta e beneficiamento 

da erva mate junto aos jesuítas espanhóis dos séculos XVII e XVIII; um século mais 

tarde conviveram com jesuítas brasileiros e depois tomaram-se preadores dos seus 

rivais históricos Xokléng, os quais aprisionavam e entregavam aos brancos 

colonizadores. Sem dúvida, houve também o caso de lideranças Kaingang que se 

mantiveram arredias ao contato, fugindo ao dominio civilizado e agredindo todos os 

brancos que penetrassem inadvertidamente em seus territórios (Becker, 1976). 

Os princípios humanitários possuem longa tradição na cultura política brasileira. 

Durante o Império, a Lei de Terras estabeleceu o respeito pela posse consuetudinária 

das Terras Indígenas. O humanismo Republicano foi ainda mais sofisticado neste 

quadro, incorporando tanto a crítica internacional contra o extermínio dos ameríndios, 

quanto os princípios positivistas de Augusto Comte. A criação do Serviço de Proteção 

ao Índio (SPI) e a atuação de administradores como Carlos Torres Gonçalves são 

ilustrativas do grau de importância que a questão indígena assumiu nos cenários 

estadual e nacional. As demarcações das Terras Kaingang em 1911 resultam desse 

processo. 

Havia, portanto, um mecanismo estatal que promovia a proteção explícita 

desses direitos, inclusive para que as populações Kaingang tivessem posse sobre 
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suas terras tradicionais. As diversas parcialidades regionais destes indígenas foram 

sendo nucleadas em diferentes Toldos Indígenas criados para este fim. Sem dúvida, 

isso liberava grandes segmentos do território para a implantação dos projetos de 

colonização através da imigração de populações brancas, às custas da redução 

radical na abrangência dos territórios indígenas originais; mas, por outro lado, 

introduziu entre os Kaingang o nítida noção de que seus direitos estavam sendo 

respeitados pela sociedade civilizada através das demarcações. 

Assim, as Terras demarcadas restringiram o antigo padrão fundamentado na 

ampla circulação sazonal das famílias indígenas, mas não suprimiu o mecanismo que 

promovia o estabelecimento de alianças e se mantiveram encontros coletivos 

periódicos, reunindo famílias residentes em áreas afastadas umas das outras. Seu 

Almerão Domingues, Kaingang sexagenário morador atual na TI Carreteiro (1995}, 

relatou-nos que isso era freqüente no que hoje é a localidade de Cruz Altinha, território 

tradicional Kaingang de coleta, caça e pesca não contemplado com as demarcações, 

mas onde as famílias vindas de Monte Caseros e Carreteiro ficavam pescando, 

coletando, caçando e compartilhando banquetes intermináveis celebrando grande 

festejos de mais de quarenta dias de duração. 

A demarcação surtiu, sobre a cultura Kaingang, uma transformação política 

importante, pois as rivalidades tradicionais entre as lideranças e as facções indígenas 

foram canalizadas para uma outra ~sfera de relacionamentos. Antes de 1911 , a 

pressão civilizatória impunha a necessidade de um contínuo e rápido deslocamento 

das facções famiJiares Kaingang no interior de um amplo espaço geográfico 

reconhecido pelo Império no norte do Estado (Aldeamento de Santa lza.bel). No 

entanto, a pressão civilizatória estendeu-se e os descendentes dos primeiros colonos 

chegavam em número crescente para ficar. Alguns grupos de famílias .Kaingang 

afrontaram com violência em resposta à agressão civilizada, enquanto algumas outras 

se beneficiaram do conchavo com os administradores e colonos. 

.. 

As lideranças cooptadas tornaram-se chefias de milícias compostas de índios 

puros e mestiços cuja missão era reprimir a resistência de grupos arredios e arrecadar . 

famílias de índios para viverem como civilizados junto aos Toldos criados. Essa 

arbitrariedade não teve sucesso imediato, pois implicava na reunião momentânea de 

grupos secularmente rivais, ainda mais acuados pelos terrores que os imigrantes 

brancos lhes traziam. Foi necessário meio século para que o arranjo adequado das 

facções familiares Kaingang se organizasse espacialmente e se modulasse também 
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segundo o quadro das imposições civilizatórias. Para o Toldo Monte Caseros foram 

destinadas às famílias Xokléng e o grupo de famílias lideradas pelo Kaingang João 

Grande, capturadas e parcialmente pacificadas pelo famoso Cacique Doble. 

Com o processo demarcatório, a organização política Kaingang foi radicalmente 

restringuida, desaparecendo as lideranças macro-regionais e instituindo a cooptação 

dos líderes ao nível do grupo de famílias residentes em cada Terra tndígena, tomados 

intermediários entre a estrutura administrativa, instituída pelo Estado-nação através do 

SPl para gerenciar os Toldos, e os próprios índios. Esse esquema introduziu o 

privilegiamento das famílias dos líderes reconhecidos, na apropriação dos recursos 

produzidos e explorados nas Terras Indígenas, criando algo como a protogênese de 

uma divisão de classes dentro delas. 

Por outro lado, a nova situação política deu maior espaço à manifestação da 

força centrífuga que tende a manter autônomas as famílias Kaingang, dispersando-as 

em meio ao estabelecimento de alianças instáveis. Em casos freqüentes de conflitos 

periódicos entre famílias ou de descontentamento com a condução da chefia ainda 

hoje, cada família conta com a liberdade de sair e pleitear espaço para construir sua 

habitação em outra Terra Indígena, indo habitar junto de parentes ou de outros aliados. 

Esse mecanismo de migração familiar interáreas tomou-se fundamental entre 

as décadas de 1930-1960, pois viabilizou a sobrevivência física de muitas famílias 

Kaingang expulsas de suas terras tradicionais, nos inúmeros casos de expropriações 

ilícitas ocorridos no Rio Grande do Sul desse período. Isso auxiliou no fortalecimento 

de um espírito de solidariedade entre as famílias em larga escalasubstrato sobre o 

qual se cria a consciência de "Nação Kaingang". 

Constituiu-se, assim, uma cadeia de solidariedades étnicas para os Kaingang 

deslocados, o que também gerou probleJt{mas, como o que se torna cada vez mais 

crítico na TI Votouro, uma vez que as famílias de Ventarra foram jogadas da carroceria 

de um caminhão em Votouro e lá sobreviveram coesas e em separado daquelas 

originárias dali. Além de terem histórias distintas, as comunidades Kaingang de 

Votouro e Ventarra falam dialetos diferentes da mesma língua e possuem práticas 

políticas diversas no contexto de relacionamento com os representantes da sociedade 

envolvente. Notadamente, há uma forte afirmação cultural indígena por parte dos. 

Kaingang de Votouro e uma tendência histórica à acomodação mais interativa dos de 

Ventarra para com a sociedade envolvente, mesmo que no segundo caso isso não 

tenha resultado na supressão da identidade étnica indígena. 
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Foi identificada uma grande conexão cultur~l, laços de parentesco e alianças 

entre as famílias da região, sejam moradoras nas diversas Terras Indígenas 

existentes, sejam isoladas e dispersas no meio rural ou na periferia das cidades das 

imediações. A família do Kaingang Fernando Elias, índio cujo nome .está arrolado na 

matrícula da Escola de Ventarra em 1961 (Simonian, 1994:22, nota 6) e em 1995 

residente na TI Carreteiro, teve um trânsito tanto por Monte Caseros quanto por 

Ventarrra, pois seus pais estiveram em Caseros e depois foram morar em Ventarra, 

onde ele nasceu e viveram até serem expulsos por três vezes sucessivas. 

Disse ele que nunca conseguiram se "acostumá" fora da Ventarra, falecendo 

membros da família por decorrência da fome e desabrigo que sofreram com a 

expulsão. Luiz Franco e Leonídio Braga também deram importantes informações 

sobre os índios de Ventarra, seus direitos territoriais e o papel das autoridades em sua 

expulsão, uma vez que ambos exerciam cargos subordinados na estrutura 

administrativa do SPI. Tiveram, pois, envolvimento direto ou indireto com os 

acontecimentos. 

Os dados etnográficos coletados indicam que a situação interétnica atual é o 

produto de um longo processo de confrontos e solidariedades. Referiu-se 

anteriormente, e, os depoimentos de índios e não-índios confirmam, as positivas 

relações de trocas e compadrio estabelecidas entre os Kaingang de Ventarra e os 

colonos lindeiros à Terra Indígena antes da expulsão. Referiu-se também os agravos 

executados sobre as famílias indígenas pelos sucessivos chefes do Posto Indígena e 

por algumas Jiderenças indígenas cooptadas pela rede de exploração executada sobre 

os índios, fazendo-os trabalhar à força e reprimindo qualquer manifestação de 

descontentamento com o uso do ntroncon. 

A pesquisa em campo permitiu entrever uma complexa rede de aliança& 

familiares estabelecida entre as diversas Terras Indígenas do norte do Rio Grande do 

Sul, como já se disse, mas não foi possível detalhá-la com maior precisão. Será 

necessário coletar dados em etapas mais demoradas em campo. Essa rede está 

fundamentada numa lógica própria de uso do espaço e os depoimentos deram a 

entender que assim vem ocorrendo desde muito tempo, mesmo antes da expropriação 

das terras reivindicadas. 

Assim, a situação interétnica atual é fruto dos equívocos e acertos 

administrativos da política integracionista brasileira e sul-rio-grandense. Dentre as 

falhas, cabe destacar a impunidade e a falta de controle sobre a atuação dos 
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administradores responsáveis pelas Terras Indígenas. O que aconteceu em Monte 

Caseros e em Ventarra é apenas um exemplo do padrão de acontecimentos em torno 

da contínua pressão civilizada pela supressão da alteridade étnica Kaingang e pela 

expropriação de seus terrritórios tradicionais. 

A conivência e envolvimento dos admistradores da Inspetoria de Terras 

sediada em Erechim, deu espaço aos interesses meramente eleitoreiros e econômico~ 

locais. O "cabeça" Antônio Pereira de Souza (Antoninho) e outros funcionários da 

Inspetoria de Terras , além da gente "importante" envolvida em Erechim e Passo 

Fundo, instituíram uma política de intimidações e coação sobre os habitantes originais 

de Ventarra. Tedoro Talgliatti e o Prof. Nelson Rogausky referiram a provável 

articulação de um plano conscientemente montado para a saída dos índios da área. 

Os indios estavam em situação precária devido à exploração e ao trabalho forçado, 

muitos já alcoolizados por iniciativa dos brancos (apesar da proibição legal) e alguns 

recorrendo ao furto de alimentos dos colonos para sobreviver. No entanto, a situação 

serviu como justificativa ideológica para a expulsão dos índios. Foi organizado um 

abaixo-assinado solicitando a retirada dos índios, responsabilizando-os por furtos que 

se provaram posteriormente serem executados por não-índios. Os Kaingang estavam 

com as costas-largas. 

O contexto interétnico que envolve os Kaingang de Monte Caseros e de 

Ventarra segue um padrão que extrapola sua particularidade e o projeta para o 

conjunto das relações historicamente instituídas entre índios e não-índios no sul do 

Brasil. Esses Kaingang reproduzem um comportamento de característica étnica mais 

ampla para todos os Kaingang. Ainda que outrem possa fazer uma melhor avaliação, 

os dados parecem indicar uma preocupação constante das lideranças em terem 

aliados brancos que sejam intermediadores das relações com os centros de decisão .. 

política e escudo frente à pressão do poder econômico e à discriminação étnica. 

O depoimento e a conversa informal com Augusto Ferreira Doble (19995), ex

cacique da Área Indígena de Cacique Doble, deu a luz de entendimento ao padrão de 

comportamento dos Kaingang na sua relação com os representantes da sociedade 

regional. Interessa explicar essa facilidade de cooptação das lideranças pelos não

índios, a complacência da grande maioria de índios que lhes outorgam poder mesmo 

reconhecendo-os agentes de dominação. A chave da interpretação surgiu quando o 

referido cacique explicou que o Posto Indígena de Cacique Doble tinha sida fruto da 

vitória de luta de vida de seu pai, que deixou como lição a idéia de que os índios 
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sempre deveriam ter "um branco ... do exército" morando com eles e habitando o 

Posto. As lideranças compreenderam a necessidade de conquistar aliados brancos e 

os fazer interlocutores com a sociedade envolvente. 

Os depoimentos comprovam que as lideranças Kaingang usaram da 

possibilidade de estabelecer pactos de aliança com os poderes instituídos ao nível 

regional, tirando daí a possibilidade de sobrevivência física para seus grupos. A correta 

abordagem etnológica obriga relativizar o entendimento da conivência das lideranças 

com os grandes interesses econômicos, pois elas também se explicam como laços de 

reciprocidade onde os brancos exploram mas também protegem os índios por eles 

explorados. Por outro lado, tanto as lideranças quanto os índios comuns não tiveram 

plena consciência das forças e artimanhas envolvidas no processo. Seria demasiado 

supor que os antigos Kaingang de Ventarra tivessem o discernimento para reconhecer 

que os administradores eram corruptos. Eles eram brancos, administradores e tudo o 

que eles impunham surgia como vontade geral dos brancos. Como poderiam 

compreender que o verdadeiro motor dos fatos era o interesse individualista de lucro 

econômico, se esse tipo de pensamento ainda hoje está superficialmente presente 

entre os Kaingang? 

Tudo se explica quando se reconhece que os Kaingang e suas lideranças 

conquistam justificativa de existência no contexto social adverso assumindo papéis 

que possuem utilidade para os poderes não-índios instituídos; no século passado" 

serviram como milícias de caça aos índios Xokléng arredios, prestando serviço à 

construção da sociedade nacional, depois pactuados com as lideranças corruptas e 

com os interesses das madeireiras e, até há pouco, coniventes com os arrendatários 

em Terras indígenas. 

2.3.7 - Bilingüismo e religiosidade Kaingang em conjuntura de "re

territorializaçãon 

A língua Kaingang tem uso contínuo, particularmente na esfera doméstica onde 

as crianças iniciam sua socialização. Em campo, observamos que as mulheres 

conversam entre si, com os maridos e filhos através do idioma indígena, enquanto que 

o Português era usado preferencialmente pelos homens que acompanhavam o GT. 

Necessário esclarecer que o uso do Português parece ter sido salientado em nossa 

interlocução, já que, sucessivas vezes, os entrevistados recorriam ao auxílio de outros 
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índios em língua Kaingang para conseguir explicar situa·ções complexas que tinham 

dificuldade para exprimir em Português. 

Isso demonstra que a situação de bilingüismo reconhecida para os de Monte 

Caseros, Ventarra e outras Tis é similar ao que Alfredo Vara conseguiu diagnosticar 

entre os Guarani do norte da Argentina, ou seja, a manutenção da língua indígena 

como substrato cultural materno e destinado às relações internas, em contraste ao uso 

do espanhol como língua de contato com a sociedade nacional, seja nas situações de 

venda do artesanato, trabalho como peões, escolarização etc. (Vara, 1985). Para o 

caso em pauta, o uso do Português tornou-se mais corrente desde o exílio que os 

índios sofreram, já que se tornaram dispersos e tiveram a necessidade de interlocução 

freqüente na situação de empregados no meio rural. 

Não se pode relevar o papel exercido pelo Estado através da escolarização 

desde a década de 1960, que objetivava a completa integração do índio à Sociedade 

Nacional, agindo na imposição de costumes e do idioma Português às crianças índias. 

Neste quadro de relações interétnicas, onde vigora o preconceito que segrega os 

"bugres" (como são estigmatizados), é surpreendente termos reconhecido a 

manutenção do idioma indígena pelos que hoje voltaram a Ventarra. Mesmo na esfera 

religiosa, onde se pode constatar a predominância das crenças evangélicas (Igreja 

Assembléia de Deus ), os hinos são entoados, pelas crianças, na língua indígena 

(registrado em vídeo). 

Foi identificado também na prática de nominação das pessoas algo equivalente 

ao já comentado sobre o bilingüismo dos Kaingang envolvidos. Cada índio tem um 

nome de registro no batismo cristão, lançado como resposta basicamente nas 

situações de contato com representantes da sociedade regional envolvente (relações 'I 

extra-étnicas). Em contrapartida, as interações sociais intra e entre as famílias 

indígenas ocorrem, em grande freqüência, com os índios veiculando seus nome's em 

língua Kaingang. A quase totalidade dos adultos ainda preserva estes nomes próprios 

e todos os reconhecem com relação à pessoa que ele nomina. Não foi possível 

identificar o nível de permanência dessa prática de nominação para as crianças. 

A religiosidade foi o nível do qual menos informações se obteve, além do dado 

óbvio da converção dos índios à religião evangélica, o que tem contribuído à 

mobilização étnica, instituída enquanto ritualista cotidiana. Pouco espaço se teve para 

aprofundar o nível de abandono da religiosidade primitiva Kaingang em troca do 

Evangélio Cristão. Quando perguntados sobre as crenças antigas dos seus ancestrais, 
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versaram um discurso que igualava a vida dos antigos à "de passarinho", como que 

vivendo à toa sem qualquer crença espiritual. Só lembrara'm da existência pretérita de 

"rezadores", pessoas que puxavam rezas coletivas em situações como velórios. 

Essa opinião dos índios sobre a religiosidade primitiva de seus ancestrais 

resulta ao menos de dois fatores identificados. Em primeiro, tem uma correspondência 

como o fato de que a religiosidade Kaingang foi sistemtaticamente reprimida dentro 

das Áreas Indígenas comandadas pelo SPI e pelo Governo do Estado. Ao longo de 

décadas, as práticas mágico-religiosas características do antigo <<animismo" Kaingang 

foram suprimidas por serem tidas como ingenuidade primitiva ou práticas demoníacas. 

Segundo informantes de muitas Terras Indígenas Kaingang, mesmo as benzeduras e 

e as práticas terapêuticas com ervas medicinais tiveram que ser abandonadas ou 

feitas às escondidas. 

O segundo fator é que os Kaingang evangélicos estão veiculando o discurso de 

sua nova religião, que assume importante papel no balisamento simbólico de sua 

interação com os não-índios. A religião evangélica fornece aos Kaingang o "capital 

cultural" (no sentido dado por Pierre Bourdieu em A economia áas trocas simbólicas, 

197 4) necessário para tomar a posição de igualdade dentro da sociedade regional, 

pois o discurso cristão nivela a todos como irmãos em Deus, independente da origem 

étnica ou social. Se a religiosidade primitiva teve que ser suprimida, essa nova religião 

transforma-se em um instrumento de suporte metqfórico (para ser reivindicado) e 

concreto (os pastores evangélicos são verdadeiros aliados que fornecem apoios 

materiais diversos) nas relações desiguais estabelecidas com não-índios em nível 

regional. 

As igrejas evangélicas são instituições de grande receptividade entre muitas 

populações indígenas do Brasil e não só entre os Kaingang. A força dessas religiões 

está na abertura que elas permitem à livre manifestação em cultos celebrados com.. 

grande euforia, dando canais de vasão para que os índios redirecionem seus 

envolvimentos afetivos antes satisfeitos pelos rituais ancestrais rechaçados pela 

civilização brasileira que se impôs. 

Não há setor onde a religiosidade primitiva Kaingang esteja mais evidente do 

que o que envolve os parentes mortos. Desde o início dos trabalhos de campo 

confirmou-se aquilo que esperávamos e é descrito como a fixação característica da 

cosmologia das populações indígenas de fala Jê, qual seja: a grande preocupação 

com os mortos. Logo que chegamos na TI Ventarra, o assunto que conseguiu 
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canalizar a atenção de todos os índios foi conversar e recordar o nome dos parentes 

mortos enterrados no cemitério. O prrmeiro lugar a fazermos o reconhecimento foi o 

cemitério e a pura existência dos túmulos bastaria, segundo os índios, para terem 

comprovados seus direitos sobre aquela Terra Indígena. A referência aos mortos é 

feita como se eles estivessem próximos. 

Os levantamentos de campo na Tl Ventarra ainda registraram a existência de 

dois outros locais considerados sagrados, quais sejam: o local onde caiu morta a velha 

índia Kurinkã e o Goikuxá, nascente de água fria e cristalina que possui a força 

espiritual vivificante dentro do imaginário social Kaingang. No trabalho de campo, 

fomos até o local do antigo cemitério usado pelos índios, quando ainda instituído o 

Posto do SPI situado na encosta visível em frente, na escala de 300 metros de 

distância em linha reta. O cemitério está no topo de uma colina, de onde se avista a 

estrada RS-135. Os índios reconheceram a localização de alguns remanescentes de 

túmulos e lhes atribuíram segura identificação dos mortos, em meio à vegetação alta 

que dificultou o completo levantamento arqueológico (foto 101 ). 

O cacique Luiz limpou o túmulo de sua mãe. O assentamento desse cemitério 

corresponde ao padrão encontrado tradicionalmente entre os Kaingang, sempre em 

locais elevados com ampla perspectiva de visão. A orientação dos túmulos também 

apresenta sinais tradicionais, como o posicionamento dos corpos no sentido leste

oeste com a cabeça voltada, segundo os informantes, para o oeste (direção da casa 

dos mortos pela Cosmologia Kaingang, veja-se Nimuendaju, 1986). Os 

remanescentes dos túmulos também seguem o padrão tradicional de concentrar 

muitos enterramentos numa pequena área, sobrepondo os mais novos sobre os 

antigos. Mesmo assim, os índios atestam que a área do cemitério era maior antes e, 

que foi reduzida pela lavoura que os brancos intrusos fizeram. 

Fizemos entrevista com o cacique Batista de Oliveira, que acompanhou-nos 

numa caminhada pela Terra Indígena. Mostrou o local da antiga casa dos seus pais e 

onde os índios antigos celebravam rituais ligados ao poder da água fria e cristalina da 

nascente do Goikuxá, produziam o enkór (alimento tradicional de milho fermentado) e 

colhiam penwá, fruta nativa conhecida como guabiroba. Foi apresentado outro local de 

importância sagrada, onde a índia Kurinkã, avó de Batista, morreu de velha. 
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2.3.8- Esbulho e decomposição do ambiente naturai: o caso da Ti Ventarra 

É ilustrativa Ventarra, pela novidade dos acontecimentos que levaram à 

expulsão dos Kaingang e pela~ pequena dimensão da área envolvida. Os dados 

etnográficos obtidos apontam para uma inquestionável imemorialidade de ocupação 

do território reivindicado na Ventarra. O lapso de tempo transcorrido entre a expulsão 

na década de 1960 e a atualidade não foi suficiente para apagar da memória dos 

índios ~o modo tradicional de uso do território por eles reivindicado. O levantamento 

permitiu zonear completamente a área em questão 

Antes da expulsão, toda a área estava intensamente ocupada tanto para o uso 

no sistema primitivo, quanto para a produção feita em beneficio direto dos 

administradores do Posto Indígena. A caça, a pesca, a coleta e pequenos cultivos 

forneciam o substrato alimentar e material para a existência das famílias. O gado 

criado na invernada era para proveito dos administradores. Havia a institucionalização 

de mutirões compulsórios realizados periodicamente em dias marcados da semana, 

do qual todos os índios considerados adultos eram obrigados a participar. 

Interessante apresentar a constatação de que o assentamento original dos 

Kaingang na antiga Ventarra tem grande similaridade com o padrão das aldeias de 

casas e estruturas subterrâneas pré-históricas, estudadas pelos arqueólogos nas 

nascentes do rio Uruguai e construídas, tudo indica, por populações ancestrais dos 

atuais Kaingang do sul do Brasil. O núcleo demarcado em 1911 na Ventarra era um 

segmento de terra localizado no interflúvio mais elevado entre dois córregos, vertentes 

que desaguam em rios maiores nas baixas altitudes, com colinas originalmente 

arborizadas de matas e pinheiros araucária, compostas com campos nativos. Os sítios 

arqueológicos com restos de habitações subterrâneas, por seu lado, aparecem " 

também no topo de colinas e nas suas encostas mais elevadas nas cabeceiras dos 

formadores do rio Uruguai, porções originalmente florestadas com pinheiros e 

abastecidas com diversas nascentes de água semelhantes ao que foi visto no Goikuxá 

de Ventarra. 

A atual pressão populacional sobre um montante de terra que se tornou muito 

reduzido para sustentar os índios em Votouro, gera conflitos e violências entre os 

índios, com a cobrança contínua das lideranças nascidas em Votouro para que as 

famílias saídas de Ventarra voltem para lá urgentemente. Foram relatados casos de 

agressões mútuas e um conflito onde o cacique Dorvalino Fortes, nascido em Votouro, 

foi deposto por lideranças originárias de Ventarra e expulso com inúmeras famílias 
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para Ai Rio da Várzea, onde a pressão popuiacional e a falta de condições está 

ocasionando um alto índice de mortalidade infantil amplamente divulgado pela 

impressa (Revista Isto É /1346-19/7/95). 

Nossa hipótese é a de que o movimento liderado pelo cacique Luis de Oliveira 

tem naquele fator sua causa de deflagração. A Ventarra continua como baluarte 

simbólico de existência para inúmeras famílias, esperança de vida para índios 

Kaingang que se apresentam como desgarrados de seu próprio "torrão nativo .. ; por 

seu turno, alguns de seus hospedeiros em Votouro já não têm paciência em esperar 

até que "os de Ventarra" liberem as áreas onde estiveram provisoriamente 

estabelecidos numa concessão que não querem prorrogar. O problema só tem sido 

amenizado peta interveniência apaziguante da administração regional da FUNAI e peia 

influência de lideranças Kaingang de outras Tls, o que fortalece a consciência da 

Nação Kaingang. 

Os índios Kaingang possuem uma concepção de espaço natural 

completamente distinta da concepção de espaço geográfico subjacente ao Direito 

Romano que fundamenta as regras jurídicas de nossa sociedade nacionaL O padrão 

de vida semi-nomático tradicional dos Kaingang não concebe a propriedade como uma 

unidade de direito individual delimitada por um cercamento explícito. Seus princípios 

consuetudinários não impõem a necessidade do reconhecimento do direito inalienável .. 
à propriedade vitalícia e hereditária de cada pessoa, para daí derivar o seu uso. O uso 

tem prioridade para os Kaingang, como se o de fato subordinasse o que para nós é de 

direito. O território é considerado como unidade de propriedade coletiva e não divisível 

em menores porções que as familiares. O espaço de uso doméstico é tido como 

propriedade específica de cada família que o beneficia e o transforma, que tem sobre, 

ele direito absoluto enquanto .t1c.uw fizer sua ocupação, não mais. 

O desaldeamento ocasionado pela expropriação de Ventarra dispersou as 

famílias por toda a região, algumas recebidas nas outras Terras Indígenas e outras 

continuaram rondando na periferia de Ventarra, alojadas como agregados em 

propriedades de colonos para os quais prestavam serviços em contrapartida ao favor 

de morar emprestado. Nem isso desfez, entretanto, o registro cultural do direito 

Kaingang qa Ventarra. 

Desde a demarcação, criou-se na mentalidade dos antigos moradores 

Kaingang desta Terra Indígena a noção dos plenos direitos que eles possuem sobre 

eta, reconhecido pelo Governo do Estado e pelo antigo SPl através do ato da 
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demarcação em 1911. Os índios participaram dessa antiga demarcação e isso 

(egistrou na memória coletiva um aHcerce jamais removido, como comprova o ato do 

retorno das famílias Kaingang lideradas por Luis de Oliveira para Ventarra em 1993. A 

visão-de-mundo Kaingang assimilou aquilo que lhe foi mostrado pelos antigos 

administradores e técnicos da Diretoria de Terras e Colonização do Estado do RS, 

durante o período em que Carlos Torres Gonçalves esteve dirigindo este órgão {ver 

tópico 2.1 do Parecer Jurídico produzido por Mozar Dietrich). 

Em contrapartida, as gestões posteriores dos órgãos federais e estaduais 

responsáveis pelas questões fundiárias envolvendo populações indígenas 

corromperam a perspectiva protecionsita e honesta de positivistas como Cândido da 

Silva Rondon e Carlos Torres Gonçalves. O interesse pela usurpação do território 

indígena e de sua riqueza florestal foi conquistando espaço e a inexistência de 

mecanismos jurídicos que evitassem a impunidade desembocaram nos atos de 

usurpação, como exemptifica o caso de Ventarra. 

A memória dos membros de Ventarra também está fortemente marcada pela 

subseqüente fase de sofrimentos a que foram submetidos os Kaingang anos antes da 

expulsão e isso este texto já referiu. Os anos de agrura foram vivenciados, segundo o 

relato dos próprios índios, sem a possibilidade de qualquer oposição, sempre 

fortemente reprimida com violência. Os índios antigos não tiveram acesso aos 

mecanismos jurídicos hoje difundidos, nem mesmo tinham informações sobre seus 

direitos. Apenas podiam sofrer quietos os agravos de que eram objeto. Para os 

Kaingang de Ventarra, não foi possível discernir que os administradores eram 

corruptos e que existiam respaldos legais que os protegeriam desses absurdos, mas 

foram mantidos na ignorância e submetidos tal qual crianças sem vontade própria. 

"Não sei como é que foi. Acho que naquele tempo a Constituição tava ... 

escondida dos índios", explica o cacique Luis de Oliveira respondendo nosso 

questionamento sobre sua informação de que os índios foram submissos e se 

deixaram carregar sem revolta para Votouro na carroceria de um caminhão. Tal 

pronunciamento expressa a síntese desses diferentes momentos conjunturais pelos 

quais passaram os Kaingang, indicando um nível de consciência que articula hoje 

mecanismos inacessíveis às gerações anteriores. Para eles sempre, entretanto, 

independente da conjuntura, a Ventarra foi e é considerada um direito próprio 

inalienável, território tradicional de todo o conjunto de famílias dali descendentes. 
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Outros depoimentos vieram a contradizer o sugerida passividade dos índios na 

remoção. Diversas famílias voltaram sucessivas vezes para a área e de \á novamente 

acuadas e expulsas inclusive com o uso arbitrário da força policial compactuada com o 

plano. Os índios só desistiram de ter a retomada da Ventarra quando ela ficou 

compietamente ocupada de colonos não-índios, quadro revertido com os direitos 

constituciuonais assumidos desde o finai da década passada. 

O levantamento etnográfico identificou que é muito difundido entre os aduitos o 

conhecimento sobre os limites da Terra reivindicada. Constatou-se uma viva 

recordação dos mais velhos, que nasceram e se criaram na Ventarra e em seguida 

expulsos, sobre o perímetro e a localização dos marcos extremos implantados pela 

demarcação de 1911 e depois retirados em seguida à expulsão. O simples fato de 

haver ocorrido o levantamento anterior, realizado pela administração em Passo Fundo 

da FUNAI em 1993, serviu para consolidar entre os indígenas as referências 

espaciais exatas do perímetro que circunda a área reivindicada. Nesse sentido, nada 

podemos acrescentar a não ser reforçar que os dados antropológicos confirmam com 

exata precisão o perímetro definido na planta de delimitação da Terra Indígena 

Ventarra produzida pela FUNAI em 10.09.1993. 

É importante repetir ainda a obviedade de que o limite atualmente reivindicado 

está radicalmente reduzido em comparação com a dimensão original que a área 

possuia e Ligia Simonian traz dados etnoistóricos e referências documentais que 

comprovam a presença de litígios envolvendo índios e colonos invasores na região 

norte da então Província do Rio Grande de São Pedro desde meados do século 

passado (Simonian, 1994:4-6). Desde então, Ventarra teria sido demarcada durante o 

Império mesmo, depois de uma significativa redução territorial, desde que 

originalmente (1850) o território Kaingang incluía todas as áreas ftorestadas do norte 
" 

do Rio Grande do Sul, desde Monte Caseros a oriente, onde também .estavam 

reduzidos os Xokléng, até onde hoje é Nonoai, no ocidente. Ao final do Império, teria 

havido uma fragmentação dessa grande área em prol da expansão civilizatória. Ao 

final, a demarcação de 1911 definiu uma outra redução em relação ao perímetro da 

demarcação anterior. 

Essa colocação assume importância para obter a compreensão do colapso 

social e econômico que aflige a população Kaingang de Ventarra desde antes de 

efetuada a expulsão. A economia tradicional estava alicerçada no aproveitamento de 

recursos disponíveis numa vasta região e que variavam de maturação segundo as 
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estações do ano. Os ancestrais pré-históricos dos Kaingang possuiam um ritmo 

sazonal, no qual as famHias migravam e se concentravam em aldeias mais numerosas 

do topo do planalto quando da colheita do pinhão no outono e no inverno, para depois 

descerem novamente para o interior dos vales dos rios maiores nas outras épocas do 

ano, vivendo dispersas até se reunirem novamente no próxi~o outono. 

Essa circulação foi mantida como prática mesmo depois de a Civilização 

Brasileira ter imposto a divisão da região em Aldeamento l ndígenas dispersos. Esta 

dispersão resultou também do zoneamento geográfico das facções de famílias e 

pequenas chefias indígenas, aspecto que, parece, caracterizou presença entre os 

Kaingang desde antes da colonização européia. As metades exogámicas tradicionais 

Kaingang poderiam residir em aideias diferentes nos tempos primitivos, se for váHdo 

extrapolar o que foi identificado junto a outros grupos Jê do Brasil centrai e 

setentrionaL lndependente disso, as diversas áreas abrigavam grupos de fammas que 

mantinham relações de aliança e parentesco com as famílias das outras áreas. 

lsso foi sendo salientado pela pressão exercida pelas frentes de expansão da 

sociedade nacional e estimulado nos momentos em que ocorriam os sistemáticos 

colapsos populacionais gerados por epidemias. Doenças epidêmicas podiam 

exterminar todas as famílias de um grupo. As epidemias são um capítulo obscuro e 

elas geraram grande número de mortes entre os Kaingang. Entretanto, novas famílias 

indígenas recém formadas se deslocavam para ocupar o território desabitado depois 

de algum tempo. Constituiu-se, assim, uma rede complexa de interações que estão 

traduzidas nas descendências das famílias atuais em Ventarra, do mesmo tipo das 

identificadas no esquema genealógico para a família Oliveira também distribuída em 

Votouro. São freqüentes os casamentos entre cônjuges procedentes de Terras 

lndígenas diferentes. 

Nos últimos tempos do SPl, a corrupção administrativa impôs aos Kaingang de' 

Ventarra o trabalho compulsório e a restrição no acesso de cada índio aos rentimentos 

faturados com a exploração econômica da Terra Indígena. Nessa época, os índios 

continuavam a praticar sua economia tradicional de subsistência, sendo que a 

atividade dos roçados agrícolas domésticos foram mais fortalecidos. Para compensar 

o decréscimo sentido com a rarefação dos animais de caça foi incorporada a criação 

de porcos e galinhas em escala familiar. 

Depois da expulsão, a sobrevivência dos índios Kaingang de Ventarra 

alicerçou-se na prestação de serviços como bóias-fria nas colheitas de granjeiros nos 
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Municípios de Erebango, Erechim e São Valentim. isso impôs uma rápida 

transformação nos padrões tradicionais de trabalho para esses índios, introduzidos 

com sucesso no aprendizado das modernas tecnologias agricotas. 

Hoje, os índios Kaingang de Ventarra reclamam contra a devastação de seus 

recursos naturais. Não há mais caça abundante nem a mata exuberante que antes 

havia. O comentário dos índios é pelo desejo de refazer a riqueza ·da antiga vida 

natural de Ventarra, logo seu território seja reconhecido e os colonos reassentados 

fora. Por outro lado, já dispõem de conhecimento suficiente para participar do mercado 

regional, vendendo os produtos agrícolas que eles sabem produzir. Positivo saber que 

os Kaingang de Ventarra possuem hoje os instrumentos necessários para auto

determinar o seu destino, independente de saber se no futuro irão mesmo exigir -

como dizeram para nós, no momento dos levantamentos, que farão - a ampliação da 

área hoje reivindicada, e, se vão pedir indenização por todos os recursos naturais 

removidos e por todas as mortes ocasionadas pela violentação expropriativa que 

sofreram. 

O cacique Batista de Oliveira relatou sua incorformação profunda, do que não 

se curou até hoje, frente ao processo de desmatamento e decomposição ambiental 

que ele presenciou acontecer na Tl Ventarra, sua terra nataL Enfatizou completo 

estranhamente, ao dizer inconcebível pensar, nos seus termos, tamanha agressão 

despropositada sobre o solo e matriz que sustenta índios e não-índios. Sabendo-se da 

aversão do alóctone contra a "sujeira" nativa (veja-se 5.3), evidencia-se que a 

dicotomia entre aloctonia e autoctonia tem leitura em duplo sentido, cada qual 

justificada pela respectiva cosmovisão que tornam manifesta. 

Os Kaingang criticam nossa agressividade ecológica, ao mesmo tempo em que" 

expressam um princípio êmico pelo Português, essa linguagem que funde nossos 

horizontes hermenêuticas no sul do BrasiL Dizem que a terra é como uma mãe para 

eles, pois dela somos gerados e mantidos4 
. É necessária capacidade interpretativa 

para, em campo adversário, ultrapassar o cerco das pré-compreensões projetadas e 

pretender ser compreendido. A eloqüência "poiítica" das lideranças Kaingang 

manifesta isso com eficiência. 

Considera-se a possibilidade de que o tom ''filial'' e ecotógico desse discurso 

Kaingang esteja a subiinhar aquele que os emissores consideram ser um diferenciador 

marcante em relação ao mundo representacional dos receptores brancos da 

4 Veja-se o programa de vídeo dirigido por Rogério Rosa. '·Jraí: Terra Kaingang" (Rosa, 1994). 
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mensagem. Talvez estejam a expressar seu diagnóstico sobre o contraste que 

consideram básico em relação ao «mundo dos brancos", do alóctone. Desse mesmo 

branco que arranca o "mana" da terra até seu esgotamento, porque não se identifica 

com ela. Neste caso, o autóctone não está apenas a reivindicar sua qualidade 

(autoctonia) por ela mesma, mas também a fazer sua crítica ao nosso modo 

desraigado de ser. 

* 

Esta seção foi destinada à apresentação interpretativa dos dados etnográficos 

obtidos junto às populações Kaingang do norte do Rio Grande do Sul, consideradas 

como tipicando uma situação interétnica marcada por uma grande visibilidade de sua 

alteridade cultural originária, tendo sido objeto da ação histórica da administração 

tutelar efetuada pelas agências indigenistas oficiais. Os Kaingang possuem uma 

etnicidade afirmada em escala de '\nação indígena", resultante dos contatos e apoios 

mútuos entre as Terras Indígenas onde eles estão, ao estilo de uma confederação que 

se afirma em busca da retomada de direitos perdidos no passado, mas garantidos 

pelas regras constitucionais de hoje. 

O subitem 2.3.1 dimensionou o quadro interétnico em que se manifesta a 

etnicidade Kaingang no norte do Rio Grande do Sul, explicando-a como uma 

decorrência da ação indigenista oficial. Os dois subitens seguintes foram destinado a 

apresentar duas situações etnográficas concretas em que os Kaingang reverteram 

prejuízos passados, efetuando acampamentos de retomada das Terras Indígenas 

Monte Caseros (2.3.2) e Ventarra (2.3.3). Em 2.3.4, introduziu-se a temática dos 

problemas de pesquisa trazidos pela situação de perícia antropológica, já que parte 

dos dados Kaingang que aparecem nesta tese formam assim obtidos. O assunto foi 
' 

desdobrado no subitem seguinte, destinado ao exame do descompasso entre os 

direitos constitucionais à diferença e os critérios unicistas e objetivantes do Direito 

Positivo brasileiro. O subitem 2.3.6 avaliou que a atual configuração étnica dos 

Kaingang resulta da ação da tutela efetuada pelo indigenismo oficial, contemplando-os 

historicamente com unidades territoriais diminutas não respeitadas mesmo depois de 

demarcadas como Terra Indígena. O penúltimo subitem tratou da realidade linguística 

e reHgiosa dos Kaingang em situação de acampamento nas Terras Indígenas que eles 

voltaram a ocupar em situação de litígio com os colonos intrusados. O último subitem 
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voltou ao caso da TI Ventarra, para equacionar o problema de sobrevivência que os 

Kaingang vão enfrentando mesmo depois de retomadas suas terras, já que o 

ambiente natural foi completamente decomposto e os padrões da economia tradicional 

já. não podem mais ser reproduzidos. 
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MAPA 7- TERRA INDÍGENA MONTE CASEROS COM ZONEAMENTO DOS USOS 
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Legenda das Fotografias 

Foto 101: Reconhecimento do cemitério Kaingang da Ventarra, quando dos 
levantamentos parciais para produção de laudo antropológico. Está loca1izado 
no topo de uma colina com ampla visualização, algo comum aos cemitérios 
dessa etnia autóctone, em meio à lavoura dos brancos que ocuparam a ãrea 
depois da expulsão. O cacique Luiz Oliveira (direita) identificou o túmulo de sua 
mãe. Abril de 1995 . 

. Foto 102: Os Kaingang comemoram a semana do índio como oportunidade de 
manifestação étnica frente à sociedade envolvente, promovendo a exposição 
de seu artesanato e realizando apresentações culturais. A FUNAt da o suporte 
a essas atividades. Ginásio de espottes de uma escola em· Passo Fundo·. Abril 
de 1995. 

Foto 103: Os Kaingang da Ventarra· incorporaram os festejos da semana do índio 
adotando signos de indianidade (cocares feitos de pa.pelão e penas de galinha). 

. Abril-de 1995. 
·Foto 104: Mulher Kaingang produz· artesanato em acampamento urbano. Rodoviária 

da cidade de Passo Fundo, abril de' 1995. 
Foto· 105: Augusta da Rosa (sentada) e familiares que pretendem reocupar Monte 

Caseros, logo estejam regularizados seus direitos. Relatou que sua mãe dizia: 
· "Sempre lembro meu lugarl Por que não volto lá antes de morrer?". Observe

se o grau de mestiçagem dos figurantes, o que não impede sua auto
-identificação COJ:nO Kaingang. TI Ligeiro, 27 de abril de 1995. 
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Legenda das Fotografias 

Foto 106: Foto aérea da aldeia do posto, TI Ligeiro (1995). 
Foto 107: Escolares brancos do município de David Canabarro visitando a aldeia de 

Santa Catarina. Homem Kaingang responde questões sobre o modo de vida de 
sua cultura. TI Monte Caseros, 28 de abril de 1995. 

Foto 108: Alunos indígenas da Escola Anhanguera, TI Carreteiro. O processo de 
miscigenação a que foram submetidos os Kaingang, pela política tutelar dos 
órgãos indigenistas ofipais (SPI.-e FUNAI)~· afetou mesmo as famílias residentes 
em Terras Indígenas que não-sofreram expropriaçá9 completa. Abril de 1995. 

Foto 109: João dos Santos: (direita) é cafuzo nascido de mãe Kaingang em Monte 
Gaseros. Ete e seu neto .{Lídio Manoel Antônio) moram na =n Cacique Doble, 
~as aguardam .regularizada Monte Caseros como Terra Indígena para .lá. 
poderem retomar. Abril de 1995. · 

Foto 11 O: O marido da in dia Kaingang Olímpia Rodrigues segura uma mão-de-pilão 
· feita em. pedra polida, ainda em u.so pela família. Esse artefato é largamente 

encontrado-em sítios arqueológicos da região do planalto do Rio Grande do Sul, 
indicando· a manutenção de um costume de origens remotas na pré-história (TI 
l:igeiro,. 27 de abril de 1995). 
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Legenda das Fotografias 

Foto 111: Ferando Elias (chapéu preto), índio kaingang expulso três vezes de Ventarra 
e hoje residente na TI Carreteiro. Seu nome consta na lista de nomes dos 
índios matriculados na escola de Ventarra na década de 1960. Prestou 
depoimento gravado sobre o sofrimento de sua familia desde a expulsão, que 
resultou na morte de quatro de seus irmãos. Seu avô está enterrado em Monte 
Caseros. 26 de abril de 1995. 

Foto 112: Em um dos acessos rodoviários à cidade de Cacique Doble, há um pórtico 
·que usa a imagem de um cocar indígena e um lema que associa o 
desaparecimento das araucárias como a instauração dos "valores humanos". 
Desta forma, mantém-se· o velamento sobre o passado autóctone da região, ao 
mesmo tempo que se justifica a degradação ambiental em prol da civilização. 
Abril de 1995. 

Foto 113: Grupo técnico (GT) em reunião, na fase de levantamentos periciais para 
produção de laudo ·antropológico. Capela de Santa Catarina, TI Monte Caseros, 
24 de abril de 1995. 

Foto 114: Audiência Pública na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da 
Assembléia- Legislativa do Estado. do Rio Grande do Sul, onde os caciques 
Kaingang Luiz Oliveira (TI Ventarra) e Batista Oliveira (TI Votouro) reclamam 
contra a morosidade oficial no tratamento das questões pertinentes à 
regularização de suas Terras Indígenas. Porto Alegre, junho de 1995. 
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2.4- A visibilidade insólita dos Mbyá-Guarani 

Faz-se aqui a apresentação do último campo etnográfico selecionado para 

ilustrar a problemática etnológica da denegação das alteridades autóctones no Rio 

Grande do Sul. O exemplo dos Mbyá é interessante por explicitar o impasse criado 

quando não é possível, àquele que tem sua identidade construída como espelho 

nativo refletindo imaginariamente a Europa 1 
, exatamente fazer a denegação dos 

fenômenos perceptivos relacionados a alguma alteridade originária. Os Mbyá são 

reconhecidamente "índios", não há quem não os reconheça. Entrementes, a operação 

de negação e exclusão é mantida, inclusive valendo-se das conclusões científicas que 

indicam terem eles vindo do Paraguai e norta da Argentina {Vietta, 1982). 

Seria muito fazer um apanhado etnográfico global da realidade Mbyá no Rio 

Grande do Sul, mesmo porque isso demanda uma dedicação muito além daquela 

objetivada aos fins desta tese. De qualquer forma, é importante considerar alguns 

números preliminares levantados pela Administração Regional da FUNAI em Passo 

Fundo: 

No Nome da Terra Indígena População Area (ha) Município 

1 Barra do Ouro 40 2.285,51 Maquiná 

2 Canta Galo 85 152,07 Via mão. .. 

3 Capivari -.... 14 32,81 Palmares do Sul 

4 Cacique Doble 85._. 4.508 Cacique Doble 

5 Jaguarizinho 7 a identificar São Francisco de Assis 

6 Pacheca 26 1.780 Camaquã 

7 Passo Grande 40 a identificar Barra do Ribeiro 

8 Parque da Fonte 63 a identificar São Miguel das Missões 

Missioneira 

9 Salto do Jacuí 15 238 Salto do Jacuí 

1 A isso a analítica adotada nesta tese tem chamado "perspectivação alóctone", assunto 
desdobrado em diversos momentos do texto, particularmente em 4.6. 
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10 Torres 11 a identificar Torres 

11 Três Forquilhas 53 495,52 Cara-a 

-Fonte: Basso, G1lmar N. S1stemat1zaçao dos dados da ADR-FUNAI, Passo Fundo. 

Considere-se que uma boa parte das 439 pessoas Mbyá contabilizadas no Rio 

Grande do Sut está em situação de acampamentos provisórios (com excessão do 

Salto do Jacuí, Barra do Ouro, Cacique Doble e parcialmente Canta Galo}, colocados 

na beira das estradas e logradouros públicos. Para esta tese, foram etnograficamente 

visitadas algumas destas Terras Indígenas Mbyá, rastreando principalmente o 

percurso migratório da família de José Acosta e Paula da Silva. No entanto, não se 

efetuou mergulho etnográfico em nenhuma dessas Terra Indígenas, com excessão do 

acampamento de São Miguel das Missões. O interesse foi de apenas estudar a 

situação etnográfica específica de algumas famílias Mbyá, servindo isso de material 

para o entendimento dos padrões interétnicos que subordinam os Mbyá no sut do 

Brasil. .Talvez alguns dos elementos empírico-interpretativos aqui apresentados sejam 

úteis para a futura equipe do GT, que será nomeada para fazer a avaliação pericial do 

pedido de compra de terra pelas lideranças Mbyá , encaminhado à FUNAI em 1996 e 

ainda hoje em discussão. 

Com ou sem a opinião dos cientistas, o senso comum interpreta que os Mbyá 

estão fora de lugar. A beira das estradas não lhes seria apropriado, nem a 

proximidade das periferias urbanas, nem as ruas e praças centrais das grandes 

cidades. No entanto, é também nesses círculos que sobrevive a alteridade cultural dos 

Mbyá, já que se tornaram raras as áreas de mato que eles podem ocupar. Eles sabem 

que brancos e índios estão todos misturados, mas preferem resguardar sua alteridade 

enfrentando a miséria e a marginalidade como preço pago a este intento. O forte 

espírito de autonomia, tão presado entre os Guarani pode, assim, ser resguardado. 

Em verdade, o texto preliminar desta seção foi produzido inicialmente com o 

objetivo de servir como parecer antropológico, a ser encaminhado à prefeitura de São 

Miguel das Missões e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, 

no sentido de relatar sobre as precárias condições de vida das famílias Mbyá 

acampadas no Parque da Fonte daquela cidade. Ao mesmo tempo em que se queria 

noticiar um diagnóstico técnico dos problemas enfrentados pelos "índios", queria-se 

também apontar alternativas de solução. 
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É necessário ser descrent~ quanto aos resultados poss1ve1s de se obter 

apenas pelos caminhos centralizados de gestão dos problemas sociais2
. Impossível 

desconsiderar ~ democracia como uma grande "enrolação", porque ela continua 

postergando o ataque à raiz da denegação do autóctone. Pois bem, o pedido de 

compra de terra pelas lideranças Mbyá, numa proposta tão simples, cristalina e de tão 

fácil solução, foi amortecida, diluída, denegada quando ingressou no palco nacional de 

debates intelectuais do indigenismo oficial e religioso. 

Podem dizer que a compra é inconstitucional, que se tem de reconhecer a 

ocupação tradicional e fazer a desapropriação dos territórios intrusados pela 

civilização. Literalmente, então, teremos que demarcar a faixa de domínio das 

estradas, onde eles hoje sobrevivem, como Terra Indígena? Entretanto, a negação de 

atendimento ao pedido dos Mbyá apenas reedita o velamento, uma nova versão 

resguardando os mesmos princípios denegadores das alteridades autóctones. O 

status quo da hierarquia alóctone mantêm-se inabalado. Por isso tudo, é necessário 

acionar os mecanismos locais do poder público para propor soluções pontuais, 

"caseiras'\ em torno ao caso dos Mbyá em São Miguel. Nada de se iludir apenas com 

as proposições de solução em escala nacional, que necessitarão aguardar uma 

conjuntura nacional mais sensível à urgência de ataque administrativo incisivo ao 

problema da denegação dos direitos dos povos originários. 

2.4.1 - Os Mbyá-Guarani em São Miguel das Missões 

Os Mbyá possuem identificação enquanto Povo Guarani, enquanto etnia 

pertencente à comunidade lingüística Avá {Susnik, 1979-80), reproduzindo uma 

consciência sobre seu modo tradicional de ser, o nande reko (Meliá, 1988c) comum a 

todos os Guarani. Eles . sobrepõem a isso sua identificação como etnia diferenciada 

dentro do elenco de variações culturais Guarani, auto-identificados como os originiais e 

autênticos em comparação aos demais. Sua etnicidade fica resguardada pela 

preservação de alianças geograficamente muito distanciadas, de acampamentos 

estabelecidos nos interstícios da propriedade privada. A migração e a visitação são 

cantantes entre eles. Há uma rede de alianças em amplitude platina e além, 

literalmente "multinacional". 

2 Isso é dito fundado na minha experiência profissional - verdadeira "etnografia" - de nove anos 
dentro da máquina administrativa pública do nosso Estado-nação. 
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Por isso, impossível descrever o assentamento Mbyá de São Miguel como uma 

unidade isolada dessa rede. importante abordar os vínculos societários existentes 

entre os seus assentamentos famliares, conexão flexíve~ principalmente estabelecida 

pela liderança carismática de alguns poucos sacerdotes ou rezadores (nanderú ou 

nanderúvixá), que podem ou não corresponder à autoridade dos chefes de família

grande, também designada nanderú. São estes nanderúvixá, os únicos capazes de 

purificar a comunidade com suas rezas e cantorias, da qual todos participam na casa 

construída especialmente para esse fim ( opy) e onde ele ministra suas cerimônias 

religiosas. /Vanderútambém é deus (Schaden, 1974:95). 

Tradicionalmente, seus chefes de família-grande reunem-se em conselho, um 

senado informal com funções consultiva e deliberativa. Mais recentemente no Rio 

Grande do Sul, tal instituição nativa tem sido facilitada e ampliada pelo apoio de 

organizações indigenistas não-governamentais (COMIN e "Projeto Mbyá-Guarani" -

PMG3 
). O apoio é principalmente destinado à facilitação das reuniões entre seus 

representantes, vindos de diferentes acampamentos. O envolvimento da Procuradoria 

da República4
, em parceria ao Gabinete do vice-governador Vicente Boggo, levou à 

realização de dois seminários intermunicipais sobre a questão indígena, afora uma 

série de audiências públicas oeorridas nos últimos anos, sempre contanto com a 

presença de representantes indígenas Mbyá. Isso evoluiu até a criação do "Forum 

Permanente Intermunicipal para a Questão lndígenan na Câmara de Vereadores em 

Porto Alegre, ocorrida em dezembro de 1997. Os Mbyá passaram a ter um 

reconhecimento social mais amplo. Este quadro é muito recente, gerando uma 

gradativa ampliação da influência de alguns chefes de ·família-grande e de cert~s 

lideranças jovens, principalmente daqueles que entendem e se expressam mais 

fluentemente em Portugês. 

Tem-se tal ampliação gradativa das articulações indigenistas como contraponto 

ao estudo etrtográfico específico de famílias Mbyá acampadas em São Miguel, em 

especial com a de José Acosta {40 anos, fotos 136 e 137)), Paula (34 anos, foto 145) 

e seu filho Alessandro (4). A interação com eles iniciou em São Miguel, estendendo-se 

3 Onde atuava Inácio Kunkel, um dos mais ferrenhos defensores da causa deles no sul do 
Brasil há · décadas. Recentemente, Kunkel foi obrigado a se desligar do CIMI, por 
incompreensão da cúpula da instituição quanto à proposta de compra de algumas terras 
florestadas para diminuir a situação de miserabilidade em que os Mbyá se encontram. O PMG 
está, hoje, extinto. 
4 Pela incisiva atuação iniciada pela Procuradora Ieda Lamaizzon, continuada com igual 
empenho pelo Procurador Marcelo Beckausen. 
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depois aos lugares para onde migraram em busca de melhores condições de 

sobrevivência, ou quando retomavam a São Miguel. Acompanhou-se o percurso de 

suas vidas em diversos lugares no Rio Grande do Sul (Cantagalo~ Lomba do Pinheiro, 

Capivari, Porto Alegre, Salto do Jacuí), para onde iam ao sabor das circunstâncias e 

das intenções culturais que os movem. 

O envolvimento com José Acosta- Acata, como chamam os demais Mbyá -, 

permitiu observar outra clivagem contemporânea no seio da sua sociedade. Ele é um 

artesão de trabalho requintado, admirado pelos turistas e considerado de melhor 

qualidade em comparação ao de seus patrícios (fotos 143, 145 e 146). Ele sabe disso 

e cobra bem pelo seu trabalho, de maneira a que tem, geramente, mais dinheiro que 

os demais índios, sem reverter isso em benefício da coletividade. Tal concentração de 

"dádivas" o torna bem aceito entre as mulheres indígenas, potencializando relações 

que produzem a antipatia dos demais homens, que se defendem jogando a tradição 

como argumento contra Acata e seu comportamento tido como "de branco". 

Realmente, José bebe muito vinho, é namorador e vive a esquizofrenia de, por vezes, 

querer escapar de sua condição de autóctone, sabendo ser isso impossíveL Mas, além 

disso, tais circunstâncias revelam um drama já tradicional na cultura Mbyá, sua 

resistência filosófica à racionalidade utilitária que move nossa civilidade, numa luta 

cosmológica de retorno aos princípios do Mundo como estratégia de escapar à 

destruição apocaliptica prevista para os brancos e seus costumes decompostos. 

O exemplo etnográfico dos Mbyá em São Miguel é particularmente elucidativo, 

por ser um sítio de reconhecimento internacionaL São Miguel tem espaço cativo na 

mídia, principalmente depois que os "índios" passaram a residir por lá. Nos últimos 

anos, diversas reportagens foram veiculadas na imprensa regional {ZH, Correio do 

Povo) enfatizando o ~~retorno" dos Guarani às missões. Publicações com o mesmo teor 

foram veiculadas em revistas de circulação nacional, quase sempre dirigida ao 

viajantes e turistas. O interesse comercial investiu sobre os 11Índios" de São Miguel um 

novo valor, transformadqs em mais um dos atrativos agregados ao patrimônio morto -

a " ... carcaça de um templo quase no chão ... " - das ruínas e imagens de madeira. 

O convívio etnográfico em São Miguel permitiu avaliar os resultados desse 

aproveitamento capitalista da imagem dos autóctones, sem que implicasse qualquer 

melhoria nas suas condições concretas de sobrevivência. Caravanas de turistas 

chegaram perguntando pelos índios. Muitos chegam até seu acampamento fazer 

fotos, alguns decepcionados por vê-los vestidos. Chegaram a pedir para que 
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posassem nus para fotos. Acompanhou-se a chegada de equipes de reportagem que 

usaram o pesquisador na intenocução com os Mbyá, a fim de convencê-tos a fazer 

fotos ou gravação de imagens ao lado das ruínas. Colegas historiadores utilizaram 

fotos dos "índios" nas missões para ilustrarem seus textos em publicações. 

Não se pode deixar de considerar o fato de que há um retorno mínimo em 

toda essa valorização turística para os Mbyá, na venda de seu artesanato. No entanto, 

é injusto que a imagem dos índios seja veiculada gratuitamente na imprensa e no 

mercado bibliográfico, sem que um mínimo cache seja pago, como acontece com 

qualquer modelo ou figurante contratado no meio profissional. O governo do Estado do 

Rio Grande do Sul fez campanha publicitária utilizando a imagem dos índios em São 

Miguel e não fez nada para, sequer, considerar o problema dos Mbyá no Estado. A 

prefeitura de São Miguel também sai valorizada com a presença dos índios, mas 

pouca coisa tem feito para dar condições dignas à reprodução dos moldes tradicionais 

de sobrevivência que eles tanto gostariam de retomar naquela região. 

Vem-se acompanhando a presença de famílias Mbyá em São Miguel desde 

meados de 1989, quando participava de trabalhos arqueológicos promovidos pelo 

IPHAN na região. Naquela oportunidade, o então prefeito municipal, Pedro Everling 

(PDT), cedeu provisoriamente uma porção de mato na extremidade leste da Av. 

Antunes Ribas (abaixo de onde existe hoje a escola do CIEP) para que algumas 

famílias ficassem acampadas e vendessem artesanato aos turistas na entrada do 

parque arqueológico. Estabelecemos contatos freqüentes com esses "índios", inclusive 

visitando-os em seu acampamento. O antropólogo jesuíta Dr. Bartomeu Meliá também 

fez uma breve visita a eles, acompanhado pelo historiador Dr. Arno Kern e outros 

acadêmicos. Meliá fez então um comentário que se comprovou pertinente mais tarde, 

quanto ao fato- de se ter que considerar São Miguel como um ponto tradicional de 

parada e de acampamento dentro do território de trânsito dos Mbyá-Guarani. Estes 

"índios" estão periodicamente migrando entre Paraguai, Argentina e Brasil e sempre 

retornam aos locais onde outras famílias já estiveram acampadas no passado. 

A permanência daquelas famílias não durou mais de poucos meses e elas 

foram embora, fato que não deve ser entendido como conseqüência de uma falta de 

interesse delas em ficarem em São Miguel. Os Mbyá-Guarani vivem em constantes 

deslocamentos hoje, mas eles atribuem tal instabilidade à falta de condições concretas 

para a reprodução plena do seu modo tradicional de existência cultural. Como todos os 

Guarani, estes índios possuem uma sofisticada forma de pensamento, ao ponto de já 
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terem sido definidos como "filósofos da floresta"5 
. Sua filosofia interpreta o mundo do 

giruá (nós, brancos) como um mundo de decadência, onde a natureza e os espíritos 

sofrem. Eles fundem filosofia, ciência e religião e dirigem o pensamento em busca de 

uma Terra-sem-males (yvy mara'nei), onde há fartura e os parentes todos convivem 

na constante comunhão da festa. 

A cidade de São Miguel não tem nada do paraíso idealizado pelos Mbyá É, 

sim, um ponto de refêrencia histórica e mítica recordado pelos mais velhos ou mesmo 

lugar onde já residiram no passado6
. A índia Paula descreve que ela tinha sete anos 

(início da década de 1970) quando seu pai se viu obrigado a ir embora da habitação 

que tinha na proximidade do local onde hoje existe o restaurante, no acesso ao Parque 

de São Miguel. Ela descreve que patrolas destruíram o rancho de seu pai. 

Abandonaram São MigueL Descreve também que seu tio teve a casa queimada no 

interior do município, em algum ponto próximo ao rio Piratini, que a pesquisa ainda não 

conseguiu precisar. Essa violência relatada pelos Mbyá em São Miguel é apenas 

exemplo do drama geral que têm sofrido em todo o território onde estão distribuídos, 

na Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. 

A cidade de São Miguel tem outros problemas que dificultam a permanência 

dos Mbyá. Estes índios possuem um modo de vida tradicional adaptado ao ambiente 

do mato e da floresta, aproveitando os recursos por coleta, caça e pesca. Praticavam " 

também cultivos de coivara para diversas variedades de milho, feijão, mandioca, 

abóboras etc. Hoje, esse modo de vida não está mais sendo reproduzido em sua 

plenitude, seja porque as áreas florestadas são cada vez menores, seja porque a 

propriedade privada os impede de entrar nas últimas matas ainda preservadas. A 

cidade de São Miguel não possui, em suas imediações, a totalidade dos recursos 

necessários aos Mbyá reproduzirem seu modo de vida. As áreas de mato são quase 

inexistentes; as fontes de água já estão poluídas e não potáveis; não há recursos nem 

mesmo para a produção do artesanato, muito menos para a caça ou à pesca; a 

quantidade de lenha à disposição é pouca, considerando o nível de consumo pelo 

padrão tradicional Guarani (o fogo doméstico mantém-se sempre aceso). 

5 Veja-se Egon Schaden com o estudo Aspectos Fundamentais da Cultura Guaran, publicado 
~ela Epu/Edusp (São Paulo) em 197 4. 

É o caso da índia Paula, da Silva e de Lino, chefe de família hoje residente em Passo da 
Estância (Barra do Ribeiro, RS) e freqüentador de uma feira dominical (o Brique) na cidade de 
Porto Alegre, onde vende seu artesanato para sobreviver. 
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Apesar de todas essas desvantagens, os Mbyá continuaram voltando a São 

MigueL Famílias isoladas fizeram rápidas aparições na cidade ao longo da gestão do 

prefeito Waldir Pedro Frizzo (1991-1995). Tratavam-se de grupos familiares emigrados 

da Argentina (via Santa Rosa) em busca de espaço para sobrevivência, indo em 

direção ao centro do Estado e para Porto Alegre. São Miguel estava sendo utilizada 

como ponto de apoio na viagem, já que tem o atrativo de concentrar mercado 

comprador (turistas) ao artesanato produzido pelos Mbyá. O dinheiro arrecadado 

permitia continuar viagem, já que não se criavam condições satisfatórias para sua 

maior permanência. 

Fato importante ocorreu em 1994, quando a Prefeitura de Tupanciretã 

promovia a remoção arbitrária, em duas kombis, de algumas famílias Mbyá do 

município para abandoná-las no acesso da BR 285 para a cidade de São Miguel das 

Missões. Esse ato discriminatório foi interceptado por agentes da Brigada Militar, que 

auxiliaram nas tratativas com o prefeito Waldir F rizzo no sentido de abrigá-los na 

cidade. Fundamental referir a simpatia pessoal de Waldir Frizzo pela dignidade de 

tratamento aos Guarani. Em diversas oportunidades, Waldir Frizzo fez 

pronunciamentos sobre a "dívida histórica" que os miguelinos possuem para com 

esses índios pelo patrimônio por eles construido. Foram, então, descarregados no 

mato em torno ao Parque da Fonte no sul da cidade, com a prévia autorização do 

lPHAN. Eram três ou quatro famílias {16 pessoas). 

Ainda que o prefeito tivesse assumido pessoalmente receber os índios como .. 

cidadãos miguelinos, aceitando sua permanência, isso não acabou efetivado nem 

como política, nem como projeto pela administração municipal. As famílias Mbyá 

ficaram acampadas no Parque da Fonte com condições precárias de sobrevivência e 

com recursos excassos. Houve alguns apoios eventuais da prefeitura, como a doação 

de lonas, alimentação, roupas, sementes, trabalhos de preparo da terra e canalização 

de água tratada. Importante enfatizar que esse apoio ocorreu muito por pressão e 

trabalho de pessoas isoladas, sensíveis às condições de sobrevivência dos Mbyá 

miguelinos, mais do que pela mobilização política consciente da administração 

municipaL A solidariedade de muitos miguelinos para com os Mbyá é surpreendente, 

doando roupas, alimentação, lenha e até empréstimo de dinheiro. Mesmo assim, 

entretanto, o mínimo de condições de sobrevivência não foi criado e as famílias 

indígenas não conseguiam permanecer muito tempo na cidade, sempre indo embora 

pouco depois de terem chegado. 
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A falta de uma diretriz municipal de atuação para com estes "índios" tem 

dificultado as mínimas ações em seu proveito. Tem-se acompanhado o empenho de 

colegas do IPHAN, que se fazem insistentes em seus pedidos de apoios diversos, 

como se pedissem favores em prol de uma causa alheia ao que muitos dos 

funcionários municipais consideram justo. O preconceito de alguns funcionários 

encarregados das tarefas em favor dos Mbyá faz com que muitas ações sejam mal

executadas e morosas, às vezes necessitando serem complementadas em intervalos 

roubados na agenda de trabalho muncipaL Por isso, a canalização de água até o 

acampamento indígena ainda é precária; o auxílio no preparo da terra para cultivo 

chega tarde demais geralmente; o fornecimento de lenha depende da boa vontade da 

doação de particulares e demora a ocorrer por falta de disponibilidade de transporte; 

expedições ao mato em busca de matérias-primas ao artesanato ocorrem raramente e 

não por auxílio da prefeitura . 

O quadro sofreu uma transformação importante com a intervenção, em 

setembro de 1996, da Procuradoria da República sediada em Santo Ângelo, que exigiu 

a tomada de providências pela FUNA1 para solucionar a precária situação dos Mbyá na 

Região das Missões. A administração regional da FUNAI em Passo Fundo está, hoje, 

repassando cestas básicas de alimentação fornecidas mensalmente aos índios 

miguelinos, afora eventual apoio do Governo do Estado no fornecimento de 

agassalhos e alimentos. 

Não se deve, entretanto, deconsiderar o empenho do prefeito Waldir Frizzo, em 

ter iniciado o encaminhamento de solução à permanência dos Mbyá no município. Ele' 

teve a iniciativa de dar condições à elaboração e ao encaminhamento de Projeto, em 

parceria com o IPHAN/Museu das Missões, que pleiteava financiamento do Fundo 

Nacional do Meio Ambiente (FNMA) para consolidar a proposta de Parque na Fonte 

Jesuítica, com prioridade à permanência dos índios ali. Lamentavelmente, tal projeto 

não foi contemplado com recursos, mas está sendo apresentado em nova versão para 

o mesmo FNMA. 

Merece destaque também, a atuação do IPHAN/Museu das Missões nas 

tratativas para criar condições ao estabelecimento salutar dos Mbyá em São Miguel. 

Foi assim que se efetivou, com o apoio da UFSM, uma avaliação de diversos 

problemas ambientais na área e adjascências do Parque da Fonte e apontadas 

algumas soluções. Fator muito positivo foi também a liberação do espaço do Museu de 

São Miguel para que os índios vendam seu artesanato aos visitantes, atividade 
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proibida para qualquer outro miguelino, além da liberação do espaço da quinta à 

criação de uma lavoura indígena. O Projeto Boticário também possibilitou promover 

expedições dos Mbyá aos matos mais resguardados da região, com fins de efetuar um 

acompanhamento cientifico das técnicas e conhecimentos indígenas envolvidos no 

trabalho de coleta dos recursos florestais. 

2.4.2 - A "Proposta de Demarcação de Terras Indígenas Mbyá-Guarani do 

Estado do Rio Grande do Sul" em discussão 

No ano de 1996, o NlT/UFRGS foi envolvido num amplo projeto que pretende 

encaminhar soluções à precária forma de sobreviência dos Mbyá no Rio Grande do 

Sul, já que ainda .não possuem nenhuma área demarcada dentro do Estado. Este 

projeto surgiu como iniciativa das próprias lideranças indígenas e tem o apoio de 

diferentes entidades não-governamentais (PMG, COMIN, ANAÍ, UFRGS). Foi 

percorrido todo o Rio Grande do Sul no sentido de reconhecer áreas ainda florestadas, 

algumas delas selecionadas por suas melhores condições e respeitada a própria 

escolha dos Mbyá 

Uma vez definidas cinco diferentes áreas consideradas prioritárias, e, 

fundamentada históricamente a situação atual dos grupos Mbyá no Rio Grande do Sul, 

o assunto foi encaminhado à FUNAl através de documento criado no sentido de 

instaurar processo interno para sua aquisição pelo Poder Público Federal, talvez na 

modalidade de ''Reserva Indígena". O primeiro passo seria a criação de um ·Grupo 

Técnico para elaboração de Laudo Antropológico que fundamente cientificamente a 

proposta de interesse desses índios, como estabelece a legislação em vigor {Decreto 

1.775). 

Tendo sido, inclusive, sugeridos os nomes dos técnicos para comporem o GT, 

isso foi encaminhado à FUNAI quando se contava com o empenho pessoal do ex

presidente do órgão, Júlio Geiger. gaúcho que trabalhou com e conhece a realidade 

etnográfica dos Mbyá Quando tudo indicava o pronto iniciar dos levantamentos 
-

periciais de campo, o processo foi questionado pela direção nacional e pela assessoria 

jurídica do Conselho lndigenista Missionário (CIMI), entidade não-governamental de 

apoio à causa indígena. Realizou-se uma Audiência Pública em Porto Alegre em 30 de 

junho de 1997, promovida pela Procuradoria da República no Estado, para discutir o 

assunto. Os representantes do CIMI explicitaram o argumento de que a legislação 

brasileira garante o direito inalienável das populações indígenas às terras por elas 
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tradicionalmente ocupadas, questionando a propriedade de se efetuar a compra da 

terra, quando ela nunca teria deixado de ser indígena por direito exclusivo. 

Para quem pensa a sociedade humana funcionando como a cópia fiel da regra 

abstrata da lei e da teoria do direito, os intelectuais do ClMl têm razão; mas para quem 

não está avaliando o assunto apenas pela eqüidade lógica do direito abstrato, que 

pensa em conquistar o possível e não a utopia legalista que leva à inércia, eles estão 

completamente equivocados. Não adianta hoje reivindicar todo o território tradicional 

dos Guarani, dento do qual estão centenas ou milhares de cidades e latifúndios, e ficar 

por isso mesmo, apenas em respeito a preceitos conceituais rígidos, sem dar início a 

qualquer forma prática de encaminhamento na reitegração de posse dos direitos e 

territórios tradicionais. 

Conceitualmente, é muito correto defender que terra indígena é inalienável; 

mas é absurdo esse discurso, quando se observa que a terra indígena foi e está 

alienada} O percurso da argumentação nesta tese tem sido apontar exatamente a 

incongruência de manifestações discursivas desse tipo, onde o formal-oficial fica 

completamente desconectado do real-situacional envolvendo autóctones, o que tem

se chamado "velamento". Admitir que os Guarani têm direitos sobre todo o vasto 

território tradicional leva a resolução nenhuma, porque não adianta mandar os 

descendentes de colonos brancos sairem embora, depois de gerações vividas naquele 

local um dia alieando dos seus ocupantes originários. Conseqüentemente, a equação 

cai no absurdo abstrato do legal, sem viabilizar qualquer prática administrativa. 

Por outro lado, a situação de marginalidade em que se encontram os grupos 

Mbyá-Guarani é resultado das sucessivas políticas oficiais de ordenação privatista do 

território nacional, em detrimento da ocupação (ldifusa", mas coletiva, tão característica' 

do padrão de reação Guarani ao processo civilizacional. Não há, portanto, como 

querer responsabilizar individualmente os descendentes de colonos europeus pela 

situação dramática dos Mbyá. É necessário chamar ao Estado-nação a 

responsabilidade histórica no reverter o processo de denegação das territorialidades 

autóctones, já que foi ele o principal difusor da política de enfrentamento interétnico. 

Natural esperar que seja ele também -o Estado-nação brasileiro -, o responsável pelo 

pagamento dos custos envolvidos, indenizando aos particulares por tê-lós feito 

acreditar num registro fraudulento de u.propriedadeu, feito pelos interventores estatais 

das questões de ~~terra e colonização" no passado do Rio Grande do Sul. 
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O padrão territorial Mbyá é o mesmo de qualquer grupo Guarani, adaptados 

aos ambientes de floresta subtropical da ampla Região Platina, incluindo parte da 

Bolívia, Paraguai, parte da Argentina e sul do Brasil. Como diz o karay Juanzito, 

atualmente residente em Salto do Jacuí," onde tem mato é terra de Guarani, ainda 

que os brancos digam que seja deles e não dos Mbyá". Os preceitos constitucionais 

estão fundados na tradicionalidade de ocupação para o reconhecimento de um 

território indígena. Como dar conta, então, da situação dos Mbyá, em que não há 

como provar a v.continuidadet\ e tradicionaHdade de ocupação no vasto território onde 

habitam de maneira fluente e por esgueiradas. O fato do esbulho da terra ter 

acontecido há mais de um século, não anula o direito tradicional de posse, porque os 

Mbyá continuam transitando pelo mesmo território tradicional dos ancestrais, apenas 

agora espremidos às áreas de circulação pública, o que os tomou muito visívieis. 

Os pequenos núcleos de matos pleiteados para compra pelos Mbyá na região 

das missões, arrolados no referido projeto como Mata São Lourenço (fotos 130 e 133) 

e Mata do lnhacapetum (fotos 119 e 120), são áreas com registros de propriedade 

muito antigos, dos tempós da conquista das Missões e da doação de sesmarias pela 

Coroa Portuguesa aos militares paulistas depois de 1801. Como anular tais direitos 

adquiridos e herdados pelos atuais proprietários? 

Ainda mais, porque o "rude" modo de vida dos nativos não deixa muitos 

vestígios materiais e os poucos restantes ainda foram ou são destruídos pelo 

desmatamento e pelo cultivo mecanizado. Dificilmente um perito conseguirá provas " 

sobre a tradicionalidade de ocupação dentro dos cânones do Direito positivo, afora a 

firmeza do discurso tradicional Mbyá na certeza de seus direitos. O caso do bugre da 

tapera velha, no interior de São Miguel (veja-se relato dos invisíveis no subítem 

2.1.11 ), ilustra um caso provável de alienação de territórios tradicionais, demonstrando 

que casos como esse, provavelmente, jamais sairão do silêncio no qual estão imersos. 

A responsabilidade do perito em antropologia assume um nível de 

complexidade e detalhamento muito além da capacidade de qualquer indivíduo. A 

situação dos Mbyá é muito similar à de dona Alzira da Vila da Alegria, à de Cristiano e 

seus irmãos do Rincão dos Ribas, à de Barrasco em São Lourenço, à dos 

descendentes da Borboleta e infinitas outras situações geradas pela denegação oficial 

das alteridades autóctones. 

Considere-se também o fato de que há fazendeiros satisfeitos com a 

possibilidade de venderem suas terras ao Governo Federal e prol dos .. índios" na 
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reigão de São Miguel e São Lourenço, pois assim garantem, dizem, a conservação 

dos recursos florestais que e\es e seus ancestrais tanto resguardaram dentro de suas 

propriedades. Não é justo que se façam duas ou três pessoas pagarem por um ônus 

que é histórico e que deve ser assumido por toda a sociedade brasileira. Não é justo 

fazer o prejuízo recair exatamente sobre aqueles que foram conscienciosos em 

resguardar os recursos naturais da destruição. 

Em vistas de tais circunstâncias e a premência de se darem alternativas à 

precariedade dos acampamentos Mbyá no RS, não é antropologicamente 

despropositada a alternativa de compra de áreas total ou pacialmente florestadas, 

desde que escolhidas por eles. A criação de 11Reservas indígenas" é um caminho 

legítimo e a mais rápida alternativa de solução ao problema nos casos em que é quase 

impossível comprovar, ao nossos juristas, a tradicionaHdade de ocupação territorial nos 

locais pleiteados. 

Tanto a morosiqade administrativa federal na regularização de terras aos Mbyá 

no Rio Grande do Sul, quanto a falta de comprometimento da administração estadual 

com esse processo, não devem servir, entretanto, como justificativas para o não 

comprometimento dos órgãos administrativos locais em acionar soluções devidas ao 

tratamento das demandas prioritárias das comunidades indígenas residentes em sua 

abrangência municipal. A Constituição de 1988 prevê a concorrência de 

responsabilidades no trato de questões sociais como a indígena, além de penalizar 

pela omissão. 

Foram importantes, neste sentido, as três edições do ~seminário Os Mbyá

Guarani: cultura, saúde, alternativas econômicas e suas relações com sociedade 

envolvente" ( 1996 e 1997 I fotos 116 e 117) I produzidas e realizadas pelas entidades 

não-governamentais de apoio às sociedades indígenas em atuação no Rio Grande do 

Sul, com a participação da Procuradoria da República e do gabinete do vice

governador em exercício. O Seminário foi criado no sentido de conscientizar os 

agentes municipais sobre a realidade dos Mbyá, lá onde os Mbyá estão residindo. É 

necessário dar acesso à informação antropológica, histórica e social, de maneira a 

romper com o preconceito, fator tão rotineiro quanto nefasto junto aos agentes das 

questões públicas em escalas municipal, estadual e federal. 
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.2.4.3 - Soluções locais à miséria material das famílias Mbyá-Guarani em São 

Miguel das Missões 

Este é, em síntese, o quadro do problema que engloba também as famílias 

Mbyá acampadas no Parque da Fonte em São Miguel das Missões (fotos 121 a 129), 

objeto central aqui abordado. Na cidade de São Miguel, parece ser unânime a opinião 

de que é provisória e precária a situação atual desses índios. Estabeleceram-se 

conversas com diversas pessoas não-índias sobre o assunto ao longo dos últimos 

anos. Alguns demonstram-se penalizados frente à precariedade de sua sobrevivência 

e auxiliam no que podem; outros, queixam-se contra a mendicância praticada 

diariamente por mulheres e crianças, quando elas saem batendo de casa em casa 

pedindo alimentos; todos concordam, entretanto, é necessário viabilizar melhores 

condições de vida para eles. 

Neste sentido, aproveitaram-se certas oportunidades ocasionais para informar 

ao novo prefeito, Mário Augusto Ribas do Nascimento, sobre a gravidade da situação 

e sobre o papel do município no empenho de viabilizar soluções. Foi alertado sobre a 

necessidade de se evitar criarem espectativas que não se possam cumprir, já que os 

"índios" são extremamente precavidos ao hábito branco de muito falar e pouco fazer. 

O prefeito Mário demonstra muita sensibilidade ao problema e quer fazer tudo o que 

for possível, tendo inclusive sugerido iniciativas práticas. O objetivo da presente sub

seção é também fornecer elementos para que se definam diretrizes de tratamento 

administrativo da sobreviência dos Mbyá migOeHnos. 

O diagnóstico sobre a situação dos Mbyá miguelinos ficaria precário se não 

avaliasse um outro lado da questão, o lado do beneficio econômico que os Mbyá têm 

revertido em prol do Município. Como já foi dito, nos últimos três anos a grande maioria 

das reportagens veículadas pela imprensa sobre São Miguel enfatiza o fato da .. 

presença indígena, como se os Guarani estivessem voltando ao lar! É visível a 

expressão de encanto na face de quase todos os turistas quando encontram índios no 

Museu ou nas ruínas (foto144). Mesmo que não se queira dizer, os Mbyá são atrativo 

turístico, disso sempre tiveram consciência todos os prefeitos de São MigueL Não 

bastasse este serviço que os "índios" prestam gratuitamente ao Município, há ainda o 

valor agregado peJo· trabalho do artesanato que vendem, retendo o dinheiro do 

visitante e o redistribuindo no comércio da cidade. Como adverte Luis Claudio da 

Silva, atual diretor do Museu das Missões, os Mbyá estão entre os poucos a explorar 
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as divisas que circulam com os turistas, algo que os demais miguelinos teriam que 

tomar como lição. 

Os miguelinos estão gradativamente alertando-se para o potencial de 

crescimento possível com o investimento na indústria turística. Já existem projetos que 

viabilizarão uma estrutura hoteleira de médio porte na cidade. Um dos hotéis será 

construído nas imediações do local onde os Mbyá estão hoje assentados (Parque da 

Fonte) e o empresário responsável pretende benefiar seu empreendimento com a 

presença contígua dos índios, que também se beneficiarão - diz ele - vendendo seus 

produtos atesanais aos hóspedes {ver Mapa 8). 

No entanto, a sobrevivência dos Mbyá não pode ser pensada estando 

fundamenta no artesanato, pois é necessário terem terra para o seu cultivo tradicional 

e matos para a extração de inúmeros recursos de sustentação coletiva, além de 

outras formas de auxílio que sempre precisarão {saúde, educação, projetos de 

sustentabilidade econômica etc.). Impossível pensar legal ou moralmente válida uma 

situação de fachada, onde os ~índios" servem apenas como se fossem marionetes 

numa vitrine aos olhos de visitantes, sem poderem reproduzir seu modo tradicional de 

vida (como prescreve a Constituição), sem terem atendidas suas necessitadas básicas 

e continuando a sofrer diversas privações. 

Considerando todos estes aspectos - bem ou mal diagnosticados -, arrisca-se 

apontar possibilidades complementares de solução ao problema da miséria dos Mbyá 

miguelinos, alternativas possíveis de serem tomadas em diferentes esferas do poder 

público. Não interessam os meios, desde que se evite submetê-los aos critérios 

puramente econômicos ou utilitaristas do turismo, e, que seja respeitada sua 

autonomia cultural. Apresentam-se, a seguir, alternativas que podem ser efetivadas 

tanto pelo apoio em nível local, pela participação do executivo e do legislativo, dos 

funcionários e técnicos com função pública de atuação no Município de São Miguel 

das Missões, quanto em níveis estadual e federal. 

A primeira alternativa é a efetivação de uma ampliação do Parque da Fonte, 

atendendo critérios ambientais, patrimoniais, arqueológicos e antropológicos. Em 

meados da década de 1980, foram descobertas estruturas arquitetônicas na porção 

sul da cidade de São Miguel, quando se faziam os serviços de implantação da malha 

urbana no local. Tratava-se de um fonte de água composta por um tanque 

ornamentado e bancadas. O resguardo legal necessário levou à efetivação da área 

como praça (designada Bernardino Theodoro Schmitt) e a construção histórica foi 
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consolidada. Como já foi descrito acima. famílias Mbyá foram descarregadas nas 

imediações da fonte vindas de Tupaciretã em 1994. Para tirar as barracas indígenas (e 

a sujeira que eles produzem) do local mais circulado por turistas, o acampamento foi 

deslocado para o mato existente a sul, onde já havia sido descoberto um tanque 

estruturçáo em pedras aparelhadas, também do período jesuítico e igualmente objeto 

de preservação patrimonial (foto 125). 

Mais ou menos na mesma época, a prefeitura iniciou a contar com a consultoria 

na área de engenharia florestal e surgiu a proposta de converter a praça num parque 

pela ampliação de sua área. A proposta está fundada atendendo os critérios 

estabelecidos pela legislação em vigor, que dá máxima segurança à preservação de 

nascentes e fontes de água. 

A proposta do Parque da Fonte Jesuítica pretende resguardar e ampHar o 

crescimento da vegetação nativa em toda à microbacia envolvente. incluindo três 

diferentes nascentes de água já muito alteradas pela ação antrópica. A água da fonte 

jesuítica está poluída por esgoto doméstico. A vertente que nasce a sudoeste deixou 

de ser perene e passou a ser sazonal e poluída por causa do desmatamento 

produzido para a criação de lavouras e para o depóstio do lixão da cidade. Uma das 

cabeceiras da nascente que alimenta o tanque foi completamente desmatadas e 

convertidas em lavouras, levando à erosão e à formação de duas vossorocas de 

médio porte. 

A arqueologia também está contemplada pela proposta do Parque, já que 

diversos vestígios aparecem em meio à lavoura hoje praticada em toda a volta da área " 

resguardada como praça originalmente7
. Foi produzido um laudo arqueológico que 

traz documentação relativa a nove diferentes locais onde se encontraram vestígios, 

que serão interceptados caso se implante o loteamento proposto pelo atual proprietário 

da área (Sr. Valdir Melchior). A transformação da área pleiteada em parque viabilizará 

manter integradas as estruturas arquitetônico-a~queológicas da Fonte e do Tanque 

jesuíticos com a estrutura linear de pedra, também jesuítica, existente colina sudoeste 

acima, em frente ao atual cemitério da cidade. Outros vestígios descobertos sugerem 

possível outras estruturas a meio caminho entre essas estruturas. Se, ao contrário, o 

loteamento for implantado, é fundamental realizar projeto prévio de avaliação, 

7 Existe, de 17 de outubro de 1997, um Laudo de Vistoria Arqueológica (LAE/04-97), realizada 
na microbacia de captação das vertentes que abastecem o Parque arqueológico, arquitetônico 
e antropológico da F ente Jesuítica, Município de São Miguel das Missões. 
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salvamento e monitoramento dos vestígios arqueológicos, se~undo define a iei federai 

específica em vigor {número 3.924 de 1961). 

Os idealizàdores da proposta do Parque da Fonte Jesuítica querem a 

microbacia referida como local de preservação permanente, mas não desconsrderam 

a necessidade de dar um fim coletivo e público a ele. Em primeiro, está a. possibilidade 

de se recuperar o ambiente natural com fins paisagísticos, criando rotas de visitação 

ecológica que surjam como opção de lazer aos visitantes e moradores da cidade. Em 

segundo, servindo como um local mais satisfatório à permanência de algumas poucas 

famílias Mbyá mantidas residentes no Parque, servindo aos índios como iocal de 

guarda e exposição do seu artesanato e parcial aproveitamento dos recursos naturais 

e o cultivo de pequenas áreas segundo seu modo tradicionaL Do ponto de vista 

turístico, isso valorizará grandemente a posição do município e da cidade frente à 

opinião pública nacional e internacional, já que o gerenciamento .dos remanescentes 

materiais missioneiros ocorreria concomitante à valorização das populações nativas, 

dando um sentido social à preservação e atendendo ao que é hoje o politicamente 

correto. 

Mesmo sendo efetivada a proposta do Parque em torno à Fonte jesuítica, deve 

se considerada impossível a sobrevivência das famílias Mbyá dentro dos padrões 

tradicionais, sem que lhes seja dado, ao menos, o acesso freqüente às áreas com 

floresta nativa da região, onde eles possam reproduzir seus padrões de exploração da 

natureza. A área da Fonte não possui lenha, caça, pesca e nem a maior parte dos 

recursos florestais utilizados pelos Guarani, o que talvez só seja remediado depois de 

anos de espera até que a flora e a fauna nativas se recuperem no Parque a ser 

criado. Enquanto isso, os índios não terão como sobreviver fora do padrão de miséria 

e mendicância, o que exigirá empenho dos órgãos públicos para suprir essas 

necessidades. 

Duas iniciativas terão que ser implementadas neste sentido. Em primeiro, há 

que se negociar com os proprietários das áreas com matas, para obter licença de 

circulação dos Mbyá dentro de suas propriedades. lsso tem sido feito como iniciativa 

de particulares idealistas (por exemplo, seu Emílio dos Santos), sem uma 

formalização administrativa e sem o apoio incisivo da prefeitura ou da FUNAL Por 

conseqüencia, os índios apenas eventualmente realizam tais expedições, deixando-os 

sem matéria-prima mesmo para a confecção do artesanato. A segunda iniciativa é 
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destinar um veícuio de transporte para levar e trazer os índios nestas expedições, já 

que as áreas florestadas estão localizadas distantes da cidade de São MigueL 

Consideram-se estas como iniciativas mínimas e, no entanto, indispensáveis à 

reversão do estado de miséria material e parcialmente "cultural - no sentido de 

impossibilidade de reprodução do seu modo tradicional de vida - em que se 

encontram as famílias Mbyá acampadas em São Miguel. Estes assuntos já deveriam 

ter sido tratados, se realmente fosse do interesse do poder público locai manter os 

'~-índios" como atrativo turístico no Parque da Fonte. Por isso, enfatiza-se como sendo 

mais honesto remover as famílias indígenas para um local onde etas tenham 

segurança quando ao futuro, do que mantê-las na situação de provisoriedade como 

estão. 

O texto está tentando traduzir uma expectativa êmica, se a avaliação 

etnográfica é correta. Do que se escutou os Mbyá discursarem sobre a questão da 

ocupação da terra, eles estão interessados, hoje, em obter a segurança de alguma 

fração de terra, por mínima que seja, mas onde não estejam mais colocados em 

questão seus direitos consuetudinário pelos brancos do entorno. José Acosta saiu de 

São Miguel descontente, depois de dois anos de espera, porque não houve a 

"marcação" da terra. Juanzito também reclama da falta de "marcação" em Salto do 

Jacuí, depois do que ele quer acabar com a presença de caçadores brancos nas 

imediações de suas aldeias. Floriano, atual residente em São Miguel, pede também 

"uma ou duas hectaria, mas que seja garantido". 

Não fossem os arraigados alicerces identitários da sua cosmologia, os Mbyá 

estariam perdidos no oceano de indeterminações que cerca sua sobrevivência na 

relação com a hierarquia social no sul do BrasiL Eles não sabem mais até que ponto é 

possível sustentar algum tipo relaciona! de assimetria com seus aliados e 

interlocutores brancos, mesmo porque a instituição do patronato, que lhes rendeu' 

possibilidades de sobrevivência durante a Colônia, o Império e parte da República, 

está em completa derrocada. Antes, era possível encontrar bons patrões, que 

adotavam as famílias Mbyá como agregados. Hoje, nenhum latifundiário quer mais 

saber de arriscar manter gente em cima da terra, pelo receio da desapropriação. Os 

"índios" foram expulsos, então, para as estradas e logradouros públicos. 

Se desde o nível das relações interpessoais as expectativas são frustradas, 

sendo cada vez mais raros os "amigos" nos quais os Mbyá confiam, o que eles podem 

esperar das promessas feitas por estranhos, sendo eles admini~tradores públicos ou 
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intelectuais vindos do meio urbano? Do que esta pesquisa observou, eles não 

esperam muita coisa, mas possuem uma aguçada perspicácia para não perder 

nenhum canal de intermediação que se tenha aberto para facilitar sua sobrevivência. 

Exatamente porque não há mais para onde ir em meio à propriedade privada, os Mbyá 

estão a pedir que lhes sejam demarcadas áreas com fíorestas ainda vivas, já que 

existem interlocutores brancos a ihes dar apoio nessa busca. 

Ao mesmo tempo, os Mbyá de São Miguei estão muito cientes do nívei da 

dependência em reiação ao mundo dos brancos. Não há mais floresta virgem, não há 

mais caça, nem pesca, nem as substâncias para a produção dos remédios 

tradicionais. As terras que lhes restaram estão fracas para os cultivos e é quase nula 

sua produção. Eies dependem das coi$as compradas no comércio para a alimentação, 

com o dinheiro obtido exclusivamente pelo artesanato. Eles dependem das cestas 

básicas mensais traziáas pela FUNAi e afirmam que sempre vão continuar 

dependendo disso, para complementar sua sobrevivência. 

No entanto, o reconhecimento da Mata do lnhacapetum e da Mata São 

Lourenço como Reservas indígenas dos Mbyá levaria ao começo de uma 

transformação geral do quadro, na medida em que os índios miguelinos poderiam 

reproduzir razoavelmente bem seu modus vivendi em projetos a médio prazo, 

assessorados técnicamente por uma série de aliados institucionais que eles souberam 

conquistar {entidades não-governamentais e governamentais) nos últimos anos. 

Talvez não fosse necessário comprar tais áreas para convertê-las em reserva, alerta o 

engenheiro florestal Luiz Claudio da Silva no diálogo que mantemos sobre o assunto. 

Não seria necessário ir tão longe, bastaria fazer algum acordo de isenção ou incentivo 

fiscais aos proprietários das terras onde se irá assentar as famílias Mbyá, ou 

viabilizando pagar sua terra em alguma forma de financiamento a longo prazo. 

Outra alternativa de rápida solução é fazer um levantamento das áreas públicas 

na zona rural da região, identificando as alternativas que correspondam mais ao 

interesse dos índios, procurando assentá-los ali. Atualmente, o município de São 

Miguel colocou à venda uma área de 33 hectares localizada a 5 quilômetros a sul da 

cidade, onde funcionava a área de rodeio do município. Há muito mato nativo, água 

corrente, poço artesiano e áreas aptas ao cultivo. O prefeito chegou a sugerir, em 

certa oportunidade, que se fizesse a colação das famílias Mbyá neste locai, mas 

depois recuou em sua proposta. 
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A área do rodeio é apenas uma alternativa, se levarmos em conta os relatos 

das pessoas mais velhas entrevistadas na zona rural da região, que disseram existir 

muitas áreas sem escrituração em diversos rincões, particnlarmente aquelas doadas 

por fazendeiros antigos para abrigar as imagens missioneiras raptadas pelo 

intervencionismo estatal e levadas para o Museu das Missões (recorar-se do que se 

viu em 2.1. 9). Afora isso, quantos causas de taperas de bugres veihos incendiadas 

seriam possível rastrear em eviàências pelos funàos áe campo, até áescobrir casos 

novos de esbulho de territórios residuais de outras famílias de ascendência nativa 

mantidas na dispersão e na invisibilidade. Seria ideai presenciar, um dia, "hordas" de 

antropólogos vasculhando todos os causas e casos da denegação dos direitos 

autóctones em São Miguel e em todo o sul do Brasil. É fundamental cooptar cientistas 

sociais que estejam dispostos realmente a mexer nestas "vespeiras". Um dia será 

necesário consolidar esta tarefa. 

* 
Este capítuio foi destinado à apresentação dos dados relativos às quatro 

unidades etnográficas envolvendo grupos originários no Rio Grande do Sul, 

classificadas segundo seu grau de visibilidade étnica e tipo de integração civilizada. As 

conc~usões parciais a cada uma delas estão apresentadas no finat das respectivas 

seções, sendo esta a razão de se fazer o mesmo, aqui, para a seção 2.4. Fez-se a 

tipologização dos Mbyá enquanto uma a\teridade cultura\ nativa muito visível, mas 

tratada como fora-de-lugar pelos representantes da sociedade envolvente. De início,, 

foi efetuada uma avaliação etnográfica dos acampamentos Mbyá-Guarani na ddade 

de São Miguel das Missões ao longo dos últimos dez anos, entendidos como parte da 

rede continental que os integra como etnia. Em 2.4.2, levantou-se a discussão 

indigenista em torno da proposta de compra de áreas com matas e florestas para a 

criação de Reservas Mbyá, trazendo argumentos em favor da concretização desse 

projeto. O último subitem foi dedicado a sugerir providências paralelas aos problemas 

de sobrevivência material enfrentados pe\as famílias Mbyá-Guarani em São Miguel d·as 

Missões, descrevendo iniciativas práticas a serem efetivadas localmente, já que a 

perspectiva é de que as discussões indigenistas permanerão no impasse frente ao 
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~~dilema'' aióctone de ter que criar Terra indígena mediante indenização de 

"propriedade privada". 

O Capítulo m é dedicado à apresentação de elementos históricos que ampHem 

a compreensão do processo social envolvido em cada uma das unidades etnográficas 

estudadas, podendo, assim, etas ficarem dimensionadas junto ao processo de longa 

duração que as absorve, dentro de uma "estrutura" e seus vícios que perduram ao 

tempo. 
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Sao Miguel - Brasil Descendente guarani 
A descendant of the Guarani 

O sonho é antigo. Já Platão sonhava com umà república ideal. já os pri
meiros cristãos, narram os Atos dos Apóstolos, viviam em comunida

des onde rudo era comum. O sonho de uma sociedade igualitária. onde gos
to de pão repartido sobrepuja o lucro individual, tem seduzido pequenas co
munidades, como as dos quaker e a dos amish, até povos inteiros. como. em 
última análise, foi o caso do próprio comunismo. 

Só que a utopia, como a própria palavra grega sugere, é um sonho sem 
lugar. Quando ele ganha um endereço na terra, entre os difíceis reinos deste 
mundo, as coisas se complicam. 

Há 300 anos, no sul do Brasil, nos férteis vales dos rios Paraguai e Paraná, 
entre o que hoje são campos da Argentina, Paraguai e Brasil, floresceu uma 
curiosa e poderosa "república socialista cristã-guarani", historicamente conhe
cida como Reduções Jesuíticas, ou, simplesmente, Missões. Na década de 80 
um f!lme com esse nome. A Missão, com Robert De Niro e Jeremy Irons, con
tava a formação e o trágico fun de uma redução jesuítica. O filme voa livre 
além da verdade histórica. que pende mais para ]eremy Irons erguendo a hós
tia contra os invasores do que para Robert De Niro empunhando, à la Rambo, 
uma espada ao lado dos guaranis. De qualquer forma, ao considerar as ruinas 
de São Miguel. a oeste do Rio Grande do Sul. um Patrimônio Cultural da 
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PASSADO RICO, 
PRESENTE CRUEL 
O povo guarani, que 
conheceu a 
prosperidade 
enquanto duraram 
as missões, vive 
hoje precariamente 
em estreitas faixas 
de terra. No 
Paraguai, mulheres 
índias esmolam e 
vendem artesanato, 
que nada tem de 
típico, para 
sustentar os filhos 
(no alto, à esq.). E 
em São Miguel (RS), 
Paula Pará e o filho 
Alessandro (á esq.) 
moram de favor a 
alguns quilômetros 
do que restou 
da famosa missão, 
cuja antiga catedral 
tem a fachada 
e alguns arcos 
bem preservados. 

A imagem dos Mbyá-Guarani em São Miguel tem sido abusivamente veiculada pela 
imprensa e por intelectuais. Paula e seu filho Alessandro figuram em revistas e livros, sem 
terem recebido qualquer retorno financeiro por tal figuração, apesar de, algumas vezes, 
serem objeto de abordagem "politicamente correta", que expressa o regime de miséria 
que enfrentam vivendo ao lado do Patrimônio da Humanidade que é São Miguel ( Revista 
Os Caminhos da Terra, São Paulo: Ed. Azul, 51 , julho de 1996, p.61 ). 
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MAPA 8- PARTE CENTRAL DO PLANO URBANO DE SÃO MIGUEL DAS MISSOES, 
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Legenda das Fotografias 

Foto 115: O líder da comunidade Mbyá do Canta Galo (Viamão) aponta para o mato 
que circunda sua aldeia e que não está acessível a sua gente, pois de 
proprieqade privada. Seu desejo é que, um dia, essa área possa ser de uso 
para seus patrícios e descendentes. Agosto de 1997. 

Foto 116: Representantes Mbyá-Guarani participam de seminários, a fim de 
sensibilizar o público branco frente ao direito de manutenção de sua 
diversidade cultural. Fazem um grande esforço para falar, em português, sobre 
seus valores e costumes tradicionais. 

Foto 117: Representantes da nova geração Mbyá vencem o receio frente ao público 
de brancos, e, expressam suas expectativas de terem aceito o projeto de 
compra de áreas de mato no Rio Grande do Sul, onde possam superar a 
miséria que os atinge na beira das estradas. Felipe Brissuela (com microfone) 
diz: "Hoje em dia tem dono, tudo ... até os bichinhos. Hoje em dia, vocês não se 
dão conta, tudo é proibido ... Branco diz que Mbyá não precisa terra, porque ele 
vive caminhando. Isso não é verdade!". li Seminário Os Mbyá-Guarani, Barra 
do Ribeiro, 03 de julho de 1997. 

Foto 118: Artesanato Mbyá-Guarani, que explícita a posição estratégica deles de 
conformação aos valores vigentes no Estado-nação brasileiro (pintadas de 
verde a amrelo) e também aos da religião cristã. 

Foto 119: Vista parcial da mata do inhacapetum (São Miguel), local pretendido pelos 
Mbyá para compra e transformação em reserva (setembro de 1997). 

Foto 120: Rio tnhacapetum e mata pretendida como área tradicionat pelos Mbyá do 
Rio Grande do Sul (setembro de 1997). 
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Legenda das F-otografias 

Fotos 121 a 124: Vista panorâmica do Parque da Fonte Jesuítica, com identificação da 
ocupação Mbyá-Guarani. São Miguel, setembro de 1997. 
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Legenda das Fotografias 

Foto 125: Em primeiro plano, tanque jesuítico e, ao fundo, barraco Mbyá-Guarani. 
Parque da Fonte, São Miguel, setemro de 1997. 

Foto 126: Entrada do Parque da Fonte, São Miguel. 
Foto 127: Habitações Mbyá-Guarani, Parque da Fonte, São Miguel, setembro de 1997. 
Foto 128: José Acosta saindo da sua opy. Parque da Fonte, São Miguel, setembro de 

1997. 
Foto 129: Em primeiro plano, estrutura decomposta antes utilizada para encerrar 

galinhas; atrás, roçado indígena de mandioca e milho. Parque da Fonte, São 
Miguel (setembro de 1997) . 
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Legenda das Fotografias 

Foto 130: Vista parcial da Mata São Lourenço (também conhecida como mata do 
Pelágio), outra das áreas pretendidas pelos Mbyá no Rio Grande do Sul. São 
Miguel, agosto de 1997. 

Foto 131: Mulher Mbyá raspa a casca de uma árvore Guapuriti, utilizada como 
substância que ·interfere sobre as regras menstruais. Mata São L.ourenço, São 
Miguel, agosto de 1997. 

Foto 132: ~apaz Mbyá mostra um feixe de Cipó-Guaimbé, utilizado na confecção de 
artesanato. Mata São Lourenço, São Miguel, agosto de 1997. 

Foto 133: José Acosta faz a extração do Cipó-Guaimbé. Mata são Lourenço, agosto de 
1997. 

F~to 134: Etapa intermediária de confecção de cestos feitos em tiras trançadas de 
taquara. Uma vez estruturada a base dos cestos, eles recebem a decoração 
pela trançagem das tiras de taquara mescladas com tiras da casca do Cipó

·. Guaimbé, formando padronagens geométricas. No canto superior esquerdo da 
fotc;>, aparecem peças já finalizadas. Parque da Fonte, São Miguel, maio de 
1997. . 

259 





260 

Legenda das Fotografias 

Foto 135: Antes de extrair a casca do cipó, ela é raspada para perder as 
irregularidades e ficar mais flexível. Parque da Fonte, maio de 1997. 

Foto 136: Remoção da casca do Cipó-Guaimbé. 
Foto 137: Nova raspagem da casca, depois de extraída. 
Foto 138: Uma vez tornadas mais flexíveis, algumas das tiras são enroladas para 

fazer os tirantes que servirão como alças dos cestos. 
Foto 139; As 1iras de cipó são mergulhadas em uma bacia d'água, para facilitar o 

·trabalho de trançagem. Ao lado das peças em confecção, observem-se 
algumas das ferramentas utilizadas pelo artesão José Acosta. Parque da 
Fonte, São Miguel, maio de 1997. 
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Legenda das Fotografias 

Foto 140: Etapa intermediária de confecção de esculturas zoomorfas, típicas do atual 
artesanato praticado peJos Mbyá. tnicialmente, as peças são esculpidas com a 
utilização de facas de cozinha e feitas em madeira macia. Parque da Fonte, 
setembro de 1997. . 

Foto 141: Uma vez tendo assumido a forma geral do animal reproduzido (macaco, 
quati, tamanduá, tatu, arara, coruja, onça, tucano, sapo, tartaruga etc.}, a 
s~perfície externa das peças recebe acabamento por queima, feita com astes 
metálicas aquecidas no fogo, dando-lhes a cor negra resultante da 
carbonização. 

··· Foto 142: José Acosta mostra seu conjunto de astes metálicas utilizado à queima das 
peças zoomorfas. Elas possuem a extremidade de diferentes formatos 
(retangulares, circulares, ponteagudas etc.) e dimensões, .cada uma delas 
servindo à produção de um efeito especial ao acabamento das peças. 

Foto 143: Como muitos visitantes brancos chegam ao acampamento dos Mbyá para 
visitá-los e fazer fotos, eles têm o costume de expor seu artesanato a fim de 
estimular a sua venda. Parque da .Fonte, setembro de 1997. . 

Foto 144: A atual direção do Museu das Missões abriu exceção a que os Mbyá 
vendam seu artesanato dentro do Parque Federal, em reconhecimento à 
"divida histórica" que a sociedade sulbrasileira possui em relação aos povos 
Guarani. São Miguel das Missões, setembro de 1997. 
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Legenda das Fotografias 

Foto 145: O casal Mbyá José e Paula, junto ao filho Alessandro, apresentam seu 
artesanato aos visitantes, muitos deles vindos dos mais diversos países. Seu 
Emílio (esquerda) e Matilde Villegas (fundo à direita), moradores de São Miguel, 
são pessoas que dão apoio à sobrevivência deles na cidade. Parque da Fonte, 
julho de 1996. 

Foto 146: José Acosta é um excelente artesão. EJe produziu uma réplica, em 
miniatura, de uma aldeia (tekoha) Mbyá, traduzindo em simulacro a vida 
tradicional que ele e seus patrícios já não conseguem mais reproduzir na vida 
real. Hoje, essas peças estão expostas no Museu das Missões, próximas das 

.. imagens sacras feitas petas Guarani-mis~ioneiros dos séculos XVU e XVUI. 
. São Miguel, julho de 1996. 
Foto 147: A cestaria atual dos Mbyá também segue padronagens nada ortodoxas em 

relação aos modelos tradicionais dos Guarani. São usadas cores vivas obtidas 
de corantes artificiais (anilinas e até Q-suco), formas assimiladas dos padrões 
Kaingang e um trançado mais grosseiro. Tratam-se de adaptações às 
demandas do mercado comprador, pois dificilmente os brancos pagariam o 
valor que ressarcisse o grande volume de trabalho necessário à produção dos 
minunciosos trançados originais. Parque da Fonte, São Miguel, julho de 1996. 
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Procurador visita índios guaranis 
Foram constatadas as precárias condições enfrentadas pelos indígenas que vivem em São Miguel 

Paulo Renato Ziembowlcs posslbllkladc do fornecimento de cestas bâsi· 

O procurador da República de Santo Angelo. cas-aos lndlos", aftnnou o procurador. Ele atn· 
Mareelo Veiga Beckhausen. acompanha· da comprovou que extsUam 32 guaranis e que 

do pelo tecnfco da Funat em Passo Fundo. ~- agora são apenas 2 famlllas no local. Os outros 
sar Augusto Steln. visitaram na últtma estAo acampados no trevo de acesso a S. Rosa. 
na o gropo Indígena que está morando em São O lndlo José Acosta reclamou a falta de lenha 
Mlguel das Mlssóes. antiga mlução jesuillca. e lugar para caça e pesca. ·o local ~ multo 
tombada em 1983 pela Unesco como Palrlmõ· tranqüilo e pretendemos ncar•. disse ele. O 
nlo H1Stór1co da Humanidade. Foi comprovado grupo possui como aliado o engenheiro do 
que os guaranis estão vivendo em condições fphan, Luiz Silva. que conseguiu autor1zação 
precárias na ãrea de 2.8 hectares pertencente para a venda do artesanato dentro das ruínas 
à prefeitura. ·A situação só não é mats dlfiCII e também o plantio da safra do milho. numa 
porque a prefeitura tem amenizado os proble- área de 4 hectares atr.ls das ruínas. César 
mas com a destinação de alimentação e remé- Stetn. témk:o da Flmal. diSse que caso os gua-
dlo aos lndlos", disse o procurador. ran1s desejem satr do município. podemo ser 

A Procurad~r1a e a F'unal constataram que vos da população. Beckhausen pediu ao· prefçlto transferld~ para outras 7 reservas existentes 
os guaranis ut.lllzarn a ãrea como passagem lran· . Valdlr Frtzzo que continue ajudando os lndlos e no Estado. As reservas guaranis estão localizadas 
sltór1a. apesar do índio José Acosta. que mora há providencie para esta semana a destinação de um em Guar1ta {Tenente Portela), Guarani Votor (São 
2 anos em São Mlguel das MISsóes. manifestar In· trator para possibilitar o preparo da tma onde os Valentim). Salto do Jacul, Paxccã (Csmaqua). Bo
teresse em permanecer no local. Atualmente. o guaranis pretendem plantar milho. mandioca e ca do Ouro (Riozlnho), V aninha (Maqulné) e Can· 
·grupo sobrevive de artesanato e de alguns donaU· batata. "Vamos gestlonar junto a Funal e Conab a ta Galo (VIamão). 
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CAPÍTULO 111 

DADOS SOBRE A SUCESSÃO HISTÓRICA DE PADRÕES DE ENCAPSULAMENTO 

DAS AL TERIDADES ORIGINÁRIAS NO RIO GRANDE DO SUL 

O objetivo dos capítulos anterior e este é fornecer subsídios empíricos ao 

esquema heurístico definido nos próximos três capítulos desta tese. Aqui,· são trazidos 

dados históricos e historiográficos relativos ao Rio Grande do Sul, entendido como 

parte da geografia histórica platina. São abordados os principais traços sociais típicos 

dos períodos Coloni~l, Imperial e Republicano, em sua interferência sobre as 

populações originárias e que sirvam ao entendimento da especificidade de cada 

unidade etnográfica trabalhada anteriormente. Os dados apresentados a seguir 1 
resultam de uma seleção e de um encadeamento segundo o prisma interpretativo que 

vem sendo adotado. Por isso, preferível dizer que tais dados etnográficos e 

historiográficos são necessariamente empírico-interpretativos, como é qualquer dado , 

científico aliás. 

Este capítulo inicia avaliando a importância da análise diacrônica aos estudos 

contemporâneos de etnografia ameríndia, tentando justificar este empreendimento 

historiográfico. Abre-se a análise histórica defendendo a posição de que é necessário 

partir do correto equacionamento sobre a territorialidade pré-histórica dos povos 

originários (3.2), em direta negação ao padrão de dominação instaurado desde a 

colonização européia, assunto este desenvolvido no item 3.3. O item seguinte aborda 

a marca histórica da obra jesuítica à primeira integração civilizada dos originários 

Guarani, que construíram conjuntamente o ciclo pecuário, base econômica dos três 

primeiros séculos da história do Rio Grande do Sul. Em seguida, trata-se da 

decadência das Missões e do confisco colonial aos territórios das populações 

originárias catequisadas. O item 3.6 é destinado a uma caracterização sumária da 
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sociedade colonial platina em relação aos nativos, antes de avaliar a ascendência 

hispano-indígena como ponto cego na historiografia de perfil luso-brasileira produzida 

sobre o Rio Grande do Sul. O item 3.8 analisa a formação eurocêntrica das ideologias 

nacionais assimiladas na Região Platina, base genética dos Estados gerados por 

processos nativos de independência. 

O item 3.9 aborda dados que questionam a versão oficial sobre a extinção dos 

Guarani cristianizados depois da época (1801) da Conquista portuguesa da região das 

Missões orientais (noroeste do Estado). No 3.10, avalia-se a imigração européia como 

índice histórico da negação da autoctonia na regimentação do projeto nacional para o 

sul do Brasil, destinando o item seguinte para relacionar a política de aldeamentos do 

Império com a liberação de áreas ao assentamento de colonos imigrantes nas matas 

da margem esquerda do rio Jacui, na borda do Planalto Meridional. O item 3.12 mostra 

os primóridios de aplicação da ideologia do trabalho imigrante à naturalização dos 

povos originários, trazendo elementos documentais onde aparece a conversão dos 

autóctones em fantasmas habitantes da confusão e da natureza indomada. Por fim, o 

capítulo termina com uma rápida descrição das etapas históricas mais recentes de 

expansão civilizada sobre os derradeiros enclaves nativos no Alto-Jacuí e Alto-Uruguai 

(3.13}, ao ponto das populações de ascendência autóctone, desterritorializadas, 

ingressarem hoje em movimentos reivindicando seus direitos originários sumariamente 

reduzidos. 

3.1 - Necessária perspectivação histórica à etnografia 

A análise diacrônica possibilita identificar padrões temporais de 1 
interdependência, constituídos entre os atores alóctones-autóctones, nas sucessivas 

situações históricas de contatos culturais à criação da sociedade contemporânea no , 

Rio Grande do SuL Importante fazer uma retrospectiva genérica dos contatos 

envolvendo autóctones, naquilo que interessa à interpretação das formas atuais de 

encapsulamento dos povos originários neste Estado. Não se pretendeu ser exaustivo 

nem completamente sistemático, evitando o estilo da narração secamente descritiva, 

tão comum à história e à etnografia. A intenção é fornecer elementos empírico

interpretativos do passado, que permitam pensar a invisibilidade, a etnicidade, a 

indianidade como posições atuais em equilíbrio instável, pois que partes de um 

processo em contínuas transformações. Apresenta-se uma sucessão de situações 

sociais, temporal e espacialmente encadeadas. 
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Em se tratando de identificar as pré-compreensões e avaliar as concepções 

encontradas ao longo da pesqui·sa etnográfica, o recurso ao inventário histórico 

mostrou-se profícuo. Muitas das representações e das imagens veiculadas na atuação 

dos atores pesquisados são reincidências de representações e imagens históricas, 

encontradas em documentos do nosso passado colonial ao republicano. Há uma 

estratigrafia de representações temporalmente acumulada, algumas delas reiteradas 

mais ou menos no curso e no discurso do cotidiano interétnico atual. 

Valoriza-se, aqui, a busca dos princípios lógicos, representacionais e práticos/ 

fundantes à construção do Brasil meridional, naquilo que gerou, em regime e 

legalidade, as assimetrias e os encapsulamentos sociais envolvendo povos originários. 

Não se pretende contentar o leitor que deseja descrições historiográficas exaustivas 

ou puramente objetivas, já que a historiografia pode ter tanta densidade interpretativa 

quanto a etnografia, pois todo dado é um acontecimento convertido ern fato pelo 

registro que seu autor fez, conforme o expectativa hermenêutica dirigida, por ele, ao 

público a que se destinava, afora as demais significações acopladas até sua 

reatualização historiográfica como dado ou fato científico. 

Para a América do Sul, a etnoistória e história ameríndias firmaram-se 

recentemente como importantes unidades temáticas da antropologia, dentro e fora da 

Amazônia. Houve, no Brasil, um desdenho desses temas antes, já que as sociedades 

indigenas se prestavam bastante bem ao estudo dos temas culturais e sociais, 

propriamente sincrônicos, e, à aplicação dos problemas clássicos da antropologia , 

americanista- como aculturação, contatos interculturais e seus derivados. Entretanto, 

a forma de entender a ação da temporalidade sobre as unidades "culturais" 

aborígenes partia de uma concepção equívoca, supondo que a tradicionalidade 

ameríndia era estática, a-histórica, inapta a lidar com os inovações e a crise advindas 

com a expansão civilizatória européia. Mais do que frias, eram sociedades congeladas 

no tempo. 

Há quase duas décadas, nota-se uma crescente convergência dos estudos 

etnográficos em torno a uma abordagem mais dialética de encontro da sincrônica com 

a diacrônica, nos quais é procurada " ... a lógica interna e o papel essencialmente ativo 
I 

e criador das sociedades indígenas na sua confrontação com as estruturas I 
sociopolíticas de origem européia (poderes coloniais, sociedades nacionais): seja 

mostrando a dialética tradição/invenção que sustenta a reprodução cultural destas 
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sociedades ... , seja analisando seus modos cognitivos e simbólicos de elaboração da 

historicidade ... "(Viveiro de Castro & Cunha, 1993: 12). 

Mesmo para o caso da Amazônia, onde as sociedades indígenas sempre 

foram consideradas como em estado puro, quase virginal, os estudos mais recentes 1 

fazem uma ampla revisão das formas de organização das sociedades autóctones 

desde o período pré-colonial, criticando a representação delas como se fossem 

mônadas locais, demograficamente restritas e geograficamente isoladas. Ao contrário, 

afirmam-se modelos mais complexos que definem cada um dos antigos grupos 

nativos como estando articulado com sistemas regionais de comércio, intercasamento 

e guerra (Tuner, 1993). 

Sendo isso válido até mesmo para os grupos indígenas ocupantes dos redutos 

naturais mais resguardados na América, o dizer para o caso do sul do Brasil, onde a 

ocupação civilizada é mais intensa e duradoura ao longo dos últimos séculos? Não é 

correto supor, que os grupos originários daqui tenham sobrevivido à civilização pelo 

isolamento absoluto, como tende a pensar o senso comum. Eles são o que são hoje, 

enquanto reação direta às formas históricas de sua integração ao mundo "eurogênico" 

nativizado. Isso é necessário analisar de maneira mais atenta. 

3.2 - Padrões de territorialidade dos povos originários platinas 

Não se deve esquecer que a formação histórica americana é anterior ao 

processo colonial, originada no chamado período pré-histórico que a arqueologia 

estuda. Foge ao propósito tratar aqui desse assunto tão largamente detalhado por 

especialistas competentes2
, ainda que queira alertar para o fato de que as 

configurações socioculturais dos povos originários platinas marcou substancialmente o 

processo histórico colonial na região. Em termos gerais, os europeus encontraram aqui , 

uma grande diversidade de povos autóctones, nenhum deles dentro da categoria de 

"Altas Culturas" ao estilo das Civilizações andinas e centro-americanas. 

Comparativamente, os "nossos" autóctones se caracterizavam por grupos de 

baixa densidade populacional e economia diversificada em coleta, caça, pesca; 

1 Vejam-se artigos de Viveiro de Castras, 1992; Lux B. Vidal, 1991; Simone Dreyfus, 1993; 
Tenence Turner, 1993; Bruna Franchetto, 1993; Rafael J. de Menezes Bastos, 1993. 
2 Veja-se o número 5 da Série Documentos, publicado pelo Instituto Anchietano da Pesquisa 
em 1991, São Leopoldo, com título Arqueologia do Rio Grande do Sul: Pré-história do Rio 
Grande do Sul; vejam-se também Kern, Arno A ( org. ). Arqueologia pré-histórica do Rio Grande 
do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1991; e Brochado, José P. An ecological model o f the 
spread of pottery and agriculture into eastern South América. Urbana: Univ. lllinois, 1984. 
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também complementada, entre quase todos os grupos e em diferentes proporções, 

pelo cultivo de plantas autóctones americanas domesticadas. Por isso, falar-se do 

cultivo itinerante como marca de boa parte dos povos originários platinas. Viviam em 

regime de freqüentes deslocamentos dentro de amplos territórios tradicionais, 

constrangidos pela territorialidade de vizinhos de outras ascendências culturais. 

Interessante constatar que os informantes autóctones etnografados não apenas 

expressam conhecimento sobre os amplos territórios tradicionais habitados por seus 

ancestrais pro~o-históricos, como até hoje continuam freqüentando-os ou, pelo menos, 

possuem laços de parentesco e aliança dentro de suas amplitudes, ainda que 

geralmente n.a invisibilidade. Ainda hoje, como diz lvorí Gatee , os Mbyá-Guarani são 

"tradicionalmente" uma cultura conquistadora, explicando a ampliação recente no 

número de seus acampamentos dentro do Rio Grande do Sul. Isso faz recordar as 

conclusões dos estudos arqueológicos publicados por Ignácio Schmitz e José 

Justiniano Brochado desde o final da década de 1960, sobre o Tupi-Guarani 

arqueológico no Rio Grande do Sul. 

Tanto hoje como no passado, o comportamento territorial dos . autóctones \ 

platinas tem sido mal-compreendido, desde as pré-compreensões do espaço 

geométrico e euclidiano (Capra, 1990) introduzidas desde a Europa moderna, · 

fundando a "consolidação" da conquista pela posse efetivada em propriedade privativa 

e individual da terra. A falta de uma perspectiva antropológica e as operações de 

velamento fizeram conquistadores e colonizadores subestimarem o fenômeno 

sumariamente descrito como "nomadismo~~ dos povos originários. Os povos 

autóctones platinas viviam, assim como quase todos os nativos das Terras Baixas 

sulamericanas, em regime de sazonalidade populacional. Conforme a época do ano, 

havia o deslocamento dos núcleos domésticos de produção por todo o vasto território 

tribal, independente da existência de aldeias e assentamentos "mais" permanentes ao ' 

estilo do que passaram a praticar os colonizadores. 

Mesmo porque, é sabido que as populações de ascendência Guarani \ 

(Tupiguarani arqueológico) haviam criado grandes aldeias mais estáveis ao longo das 

várzeas férteis dos rio Paraná, Paraguai, Uruguai e afluentes, as primeiras a serem 

atingidas e dissipadas pela colonização espanhola do Rio da Prata. Esses autóctones 

3 Cf. manifestações públicas feita, em diferentes oportunidades, ao longo de 1997 na cidade de 
Porto Alegre, principalmente nas Audiências Públicas envolyendo a discussão em tomo à 
compra de terras para os Mbyá no RS. 
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eram sofisticados. cultivadores pelo sistema de roças, possibilitando que a força \ 

centrífuga que move os núcleos de produção doméstica fosse contrabalançada pela , 

sustentação de relações de redistribuição econômica centralizadas por grande chefias , 

(mburuvichá). A cidade de Assunção {Paraguai) é, talvez, o exemplo mais marcante de 

um assentamento colonial realizado sobre local de forte concentração populacional 

Guarani pré-hispânica. 

Partir de uma inferência sobre os padrões de territorialidade autóctone pré

histórica é importante, porque permite relativizar os critérios geográficos modernos 

incorporados pelos nacionalismos instaurados na Região Platina a partir do século XIX. 

Esses critérios também produzem sua dose de velamento das alteridades autóctones. 

As diversas populações originárias possuíam uma distribuição territorial fundada em 

fatores ambientais, ecológicos e de ascendência cultural, ultrapassando e 

trespassando qualquer um dos limites político-administrativos oficialmente adotados 

por nosso Estado-nação. Por exemplo, os rios que hoje fazem divisa internacional não 

eram fronteiras, mas centros da vida dos Guarani4 , pois que cultivadores 

tradicionalmente adaptados às várzeas fluviais em toda a Região Platina, onde 

praticavam o cultivo pelo corte e queima. 

Ao início da época colonial, havia grupos nativos distribuídos também nas 

porções mais temperadas e altas do Planalto Meridional Brasileiro, incluindo o norte da 

Argentina. Faziam fronteira com os grupos Guarani, estes ocupando a porção inferior 

dos vales dos rios cujas bacias cortam o planalto {Uruguai, lbicuí, Jacuí, das Antas, 

Taquari e dos Sinios). Os nativos do topo do planalto foram etnograficamente 

identificados, depois, como ancestrais dos falantes de duas línguas da família Jê , 

Meridional, correspondentes a duas diferentes culturas. Uma delas estava melhor 

adaptada aos Campos de Cima da Serra e à encosta oriental do Planalto, chegando 

até ao litoral {ancestrais dos atuais Xokléng); a outra, mais florescente junto às 

florestas mistas com núcleos de pinheirais {ancestrais do$ Kaingang). 

Ao sul do Estado e na mesma época, em continuidade à ocupação da pampa 

argentina e uruguaia, os grupos autóctones viviam em regime mais centrado na caça e 

coleta, complementadas pela pesca junto às lagoas e à costa litorâneas. Os cultivos 

eram muito incipientes. Eram grupos mais "nômades" portanto, identificados como 

4 Para os cultivadores de floresta tropical, canoeiros como eram os Guarani, o rio é eixo das 
relações produtivas tanto quanto princípio estruturante da cosmologia. Veja-se o perspicaz 
trabalho de F. Descola sobre os Achuar (Jivaro) da fronteira entre Equador e Peru (Descola, 
1986). 
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ancestrais dos Charruas, Minuanos e demais grupos etnocidados antes que sua língua 

e cultura podassem ser catalogadas. Formavam bandos independentes com grande 

mobilidade migratória e um marcado comportamento guerreiro. 

O nomadismo autóctone também foi colonialmente estimulado, no colapso 

social trazido pela conquista bélica e religiosa a partir do século XVI, interferindo 

agudamente no equilíbrio das relações interétnicas estabelecidas entre os povos 

originários platinas. Há muitas pistas arqueológicas a demonstrar inúmeras formas de 

relação interétnica nas áreas de fronteira cultural entre grupos autóctones, incluindo a 

reciprocidade negativa pelo canibalismo e - talvez - rapto de mulheres ou 

intercasamentos, estes evidenciados pela descoberta de trocas em certos padrões de 

confecção na cerâmica. Considera-se plausível a hipótese de que os sistemas sociais 

da pré-história platina estavam fundados em amplas redes de parentesco e aliança, 

que poderiam se estender, talvez, para além das fronteiras tribais e lingüísticas. 

Isso é formulado em analogia etnográfica ao grande números de casamentos 

interétnicos levantados na pesquisa. Fosse como fosse, a expansão dos impérios 

coloniais ibéricos na região produziu a gradativa ruptura de quaisquer tipos de alianças 

políticas de maior amplitude que as tribais, ao ponto de se reduzirem, na maior parte 

das vezes, a vínculos domésticos unindo poucas famílias nucleares. Isso significou a 

ampliação das forças de dispersão, independência e autonomia dos núcleos 

domésticos autóctones, salientando o nomadismo como estratégia de fuga frente aos 

agentes de dominação colonial. Criou-se um quadro de pressão populacional para e 

entre todos os grupos nativos da Região Platina, espremidos entre os portugueses 

vindos de norte e leste e os espanhóis vindos de sul e oeste. Isso também foi 

enfatizado pela estratégia colonial de cooptar uns e outros como aliados aos impérios 

coloniais, ampliando ainda mais as rivalidades intertribais. 

A história colonial da Região Platina é repleta de episódios de barbarismo e 

violência, praticados em nome de Deus e· da Coroa sobre as populações originárias. 

No entanto, as vitórias civilizadas não devem ser superestimadas, seja porque era 

reduzido o número de europeus chegados em relação ao tamanho da região, seja 

porque, depois das primeiras derrotas guerreiras sofridas e das primeiras mortalidades 

epidêmicas, em ameaça, os grupos dispersavam e as famílias fugiram para refúgios 

naturais distantes dos núcleos de colonização. É fundamental reconhecer o uso dessa 

estratégia, etnografada ainda em uso por muitos autóctones contemporâneos, 
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principalmente entre os de ascendência Guarani (os Mbyá exemplificam o primor 

dessa capacidade adaptativa pela fuga do conflito). 

Os dados etnográficos permitem, assim, demonstrar que a "conquista'' não se 

efetuou nem rápida, nem completamente na Região Platina colonial, pois muitos povos 

originários conseguiram sobreviver em enclaves territoriais e em refúgios naturais ou 

destribalizados vagando invisíveis em meio ao domínio colonial, mas capazes de 

sobreviver pelo estabelecimento de alianças assimétricas com os agentes da 

conquista européia e seus herdeiros. Ainda hoje, os dados etnográficos mostram que 

destribalização e dispersão populacional não são sinônimos de extinção ou 

desaparecimento, nem significam perda de uma consciência sobre a territorialidade 

tradicional, mesmo que essa territorialidade tenha se feito completamente fraturada, 

pelas ~~cercas embandeiradas que separam quintais"5 daqueles que chegaram depois, 

vindos de outro continente "geo-gráfico" e "cosmo-lógico". 

Muitos dos relatos etnográficos recolhidos abordam a versão autóctone dessa 

história, enfatizando tanto os conflitos gerados entre os diversos tipos de "índios", 

quanto os acordos de proteção mútua que fizeram no passado, para enfrentar os 

conquistadores como inimigo comum, ultrapassando fortes desavenças ancestrais, 

como aquelas existentes, por exemplo, entre os Guar.~ni e os Kaingang. Os altos rios 

Jacuí e Uruguai se converteram em áreas de refúgio (vales com encostas íngremes 

recobertas de florestas) para inúmeras populações distintas, depois da expansão 

civilizacional. 

Na Região das Missões, famílias de origem Guarani Colonial, depois da 

derrocada da obra "jesuítica" na segunda metade do século XVIII, ficaram dispersas 

nos núcleos de mato nos "fundos" dos campos, apropriados pelo latifúndio pecuarista, 

ou imersos nas florestas mais distantes. A região da Borboleta é importante exemplo 

de área de refúgio para onde imigraram nativos de diferentes grupos, local de 

convergência onde se estabeleceram novas relações interétnicas de reciprocidade 

positiva que ainda perduram, tornadas manifestas no movimento de etnicidade que 

hoje sustentam. 

3.3- Os povos originários platinas frente à colonização européia 

Os dados históricos não podem ser apresentados sem a definição de suas 

respectivas unidades de amplitude espacial. Os eventos acontecem num tempo e num 

5 A frase é do compositor Raul Seixas na música Ouro de tolo. 
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local determinados, assim como suas conseqüências ou recorrências. Tratando-se do 

processo histórico do sul do Brasil, a referência espacial mais adequada é a Região 

Platina, desde o parâmetro da geografia crítica (Reichel & Gutfreind, 1996:13). 
,-· 

./ Buscando uma integração entre geografia e histeria, o termo "região" assume 

sentido ao dar conta de " ... que o desenvolvimento capitalista da economia mundial fez 

com que o globo terrestre aparecesse segmentado em várias regiões distintas entre si. 

Cada uma pode ser identificada como um espaço geográfico funcional onde se 

imbricam uma forma especial de reprodução de capital e, por conseqüência, uma 

forma especial de relações sociais" (Reichel & Gutfreind, 1996: 13). O sentido dado é o 

da Região platina como uma uma unidade geográfica de mesma origem histórica e 

cultural modernas, remetida ao período colonial. 

Considerar a amplitude platina da história colonial pode dar bons subsídios à 

interpretação da formação e da conformação específicas a cada uma das diferentes 

unidades etnográficas autóctones estudadas, e, de outras contemporâneas.~ A Região 

Platina não é um bloco ambientalmente homogêneo, sendo o ponto de encontro de 

diferentes paisagens naturais que possuem distribuição em escala continental 

(planaltos limpos, pinheirais, florestas, pampa e litoral atlântico). 

A colonização ocorreu através da subordinação da região ao Pacto Colonial, 

inicialmente pelo Mercantilismo bulionista e, depois, primário-exportado~. Em ambos 

os casos, a região manteve-se periférica, sem produtos de maior interesse ao 

mercado mundial, justificando o retardo à incrementação de estratégias mais eficazes 

de subordinação política. Foram fundadas algumas bases militares e povoações 

estratégicas, pontos avançados de expansão dos impérios europeus em disputa pelo 

domínio efetivo da região, mas sem contingente populacional para fazê-lo. 

É necessário identificar as rotas de penetração e circulação colonial no sul do 

Brasil, porque dali se expande o impacto civilizacional e se definem os centros de 

conquista e submissão das populações nativas. No século XVI, os portugueses 

estabeleceram bases portuárias por toda a costa atlântica em direção cada vez mais 

para o sul. O porto de São Vicente (litoral de São Paulo) dirigia as operações marítimas 

meridionais. No final do século, o Porto dos Patos {Laguna, SC) era o porto mais 

meridional do Império Português na América, em uso como entreposto onde 

6 Os dados apresentados aqui sobre a história colonial estão fundados em Deyon, 1973; 
Chaunu, 1984; Mota, 1984; Vainfas, 1984 e Cardoso&Brignoli, 1984. 
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embarcavam nativos Carijó preados, em direção a São Vicente7 
• Até 1625, já havia 

surgido fazendas de produção especializada em trigo ou carne salgada na Capitania 

de São Vicente, gêneros remetidos ao abastecimento dos engenhos litorâneos de 

cana-de-açúcar. Isso impulsionou a busca de "índios do sertão" para servirem ao 

trabalho escravo, originando as chamadas Bandeiras. 

Os autóctones Guarani-Carijó foram as primeiras grandes vítimas desse 

processo, convertidos, naquela época, na " ... mais rica fonte de mão-de-obra do Brasil" 

(Monteiro, 1984:29). Na América Espanhola, o índio também foi convertido em 

"combustível colonial" (Vainfas, 1984). O assentamento dos vicentinos no sul era na 

base de fortins criados para a manutenção de destacamentos militarizados, destinados 

ao suporte das primeiras entradas para o interior e base para as embarcações 

coloniais. Na mesma época, a Coroa espanhola promoveu o estabelecimento dos 

primeiros assentamentos nas margens do Rio da Prata, com fins igualmente 

estratégicos. Buenos Aires e Montevidéu tiveram quer ser fundadas mais de uma vez, 

pela resistência guerreira das populações autóctones locais. 

Os colonos espanhóis, que se estabeleceram no núcleo colonial de Assunção 

durante o século XVI, ficaram subordinados ao regime de agricultura de 

sobrevivência, em meio à exploração servil do trabalho indígena pela encomienda8 
• O 

Paraguai ficou excluído da rota oficial de comércio da prata de Potosi, permanecendo 

sem condições de implementar algo mais do que trocas locais. Houve uma 

subjugação radical dos indígenas, originando grandes entradas à caça de autóctones 

Guarani (Montoya, 1985:118) ao ponto-do extermínio e surgimento de revoltas contra a 

dominação dos encomendeiros. Os espanhóis do Paraguai também passaram a 

vender e a trocar autóctones cativos com os paulistas (Schallenberger, 1985: 14-5), 

legitimados pelo união das Coroas Ibéricas entre 1580 e 1640. A mão-de-obra dos 

7 Schmitz, 1985:26, informa que a guerra contra os Carijós inicia em 1585. Vejam-se também 
Vianna, 1972 e Carta do Padre Antônio Vieira de 1626, in: Casar, 1981:27. 
8 A condição jurídica do trabalho indígena nas colônias espanholas passou por quatro etapas. 
Em primeiro, a escravidão, vigente até meados do século XVI, sendo implementada na América 
para acelerar o processo capitalista. Em segundo, a encomienda de servicios, vigente até à 
mesma época, colocava o índio como obrigado a fazer todo o serviço que ordenava seu 
encomendeiro, tornando o nativo súdito e servo do monarca espanhol (na prática, foi 
escravidão dissimulada). Em terceiro, a encomienda de tributos, onde o índio ficava obrigado a 
tributar em espécies (produtos de consumo e manufaturas) o encomendeiro, mais próximo ao 
estatuto jurídico da servidão. Por último, ocorreu o aparecimento dos salários pagos aos índios 
nos Vice-reinados mais ricos, mas mesmo este foi, efetivamente, outra forma dissimulada de 
escravidão(Bagu, 1979:70). 
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autóctones assumiu valor comercial portanto, mais do que qualquer outro produto da 

região. 

Aqui, é importante relativizar a pré-compreensão, presente na historiografia 

americana, que enfatiza o índio como um ser desqualificado para o trabalho produtivo. 

Trata-se de outro fruto da ideologia moderna, que só entende haver produção com o 

trabalho individualizado, não coletivo e movido por valores exclusivamente utilitaristas. 

Trata-se de um elenco de idéias colonias, reiteradas pela documentação jesuítica9
, 

mantido no senso comum até a atualidade. Em contraste, considera-se que a mão-de

obra nativa e o capital ecológico-cultural (conhecimentos, estratégias e recursos 

obtidos da natureza) dos autóctones se converteram nas principais riquezas 

apropriadas à dominação dos agentes colonizadores, mesmo que esse assunto fique 

historiograficamente imerso no silêncio. 

A economia doméstica dos Carios na Asunción colonial, por exemplo, forneceu 

os recursos básicos para o abastecimento e a manutenção dos primeiros núcleos 

coloniais do Prata. Outro ponto cego da historiografia platina. Branislava Susnik 

dimensiona a importância da produção Guarani como base ao avanço espanhol: " ... la 

tierra cultivada por los Guaraníes neolíticos aseguraba el potencil de una base 

económica espaiiola, contrastando con las penurias, hostilidades y hambre 

experimentada a lo largo del R. Paraná" (Susnik, 1979-80:48). A produção nativa de 

milho, mandioca e batata sustentava a colônia (Mõrner, 1985). 

Bartomeu Meliá ( 1986) aponta este e dois outros aspectos principais da relação 

hispano-Guarani em Assunção, quais sejam: o braço autóctone foi aproveitado em 

serviços aos "cristãos", principalmente das mulheres criadas que, inevitavelmente, se , 

tornavam mães de mestiços; e, os autóctones tornaram-se aliados militares dos novos 

chefes espanhóis na conquista e destruição dos nativos do complexo chaquenho

Guaycuru (Mõrner, 1985:22-3;Meliá, 1986: 19). Os Carios eram, então, classificados 

em três categorias: "servidores de cristãos", "mulheres de espanhóis" e "amigos 

flecheirosJJ (Susnik, 1979-80:57). 

9 Em verdade, os documentos jesuíticos do período colonial também reforçam a imagem de 
imprevidência e indolência dos autóctones Guarani (ver Souza, 1989a), o que contradiz aquilo 
que se pode deduzir da observação dos remanescentes arquitetônicos, artísticos e 
arqueológicos das Missões Jesuítico-Guarani, hoje Patrimônio da Humanidade e espalhados 
em profusão por toda a região. A etnografia também indica o grande potencial no exercício de 
trabalho que os autóctones têm, executando as duras lidas de campo e pecuária como meeiros 
ou por empreitadas de dedicação concentrada, sempre subordinados dentro de situações 
assimétricas de exploração frente a atores de quem se fazem aliados. 
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Importante dimensionar antropologicamente a instituição das mulheres 

autóctones convertidas em "criadas" dos colonizadores espanhóis em Assunção. 

Efetivamente, tratava-se de uma poliginia adotada implicitamente pelo alóctone cristão 

e perpetuada pelo termo cunadazco 10
, cobrindo mulheres nativas, do que resultou 

descendência mestiça. Susnik sustenta que os espanhóis foram, dessa forma, 

integrados ao sistema de alianças segundo o modo tradicional Guarani. Os caciques 

não tardaram em oferecer suas filhas e mulheres parentes núbeis aos colonos 

brancos. Tratava-se da instituição do capitandus-caraí, elemento do parentesco 

político (Susnik, 1979-80:49). Criou-se, dessa forma, um sistema de obrigações 

recíprocas de tovaya-cunhado. 

A integração sociobiológica da mulher Guarani ao mundo espanhol foi o meio 

mais eficaz de dominação nos primeiros anos da conquista, servindo ela ao branco 

como "mujer-producción agrícola-tierra-brazos" e também como "mujer-fuego-lote". A 

antropologia já demostrou a importância universal da reciprocidade social fundada na 

doação de mulheres, princípio simbólico emergente desde "as estruturas elementares 

de parentesco" (Leví-Strauss, 1982). 

Há dados históricos a indicar o teor do "equilíbrio assimétrico" estabelecido na 

situação social que unia espanhóis e autóctones Guarani no período colonial. Um 

deles é bastante ilustrativo, para traduzir a dimensão afetiva da aliança entre patronos 

espanhóis e seus índios. Ele envolveu Hernandárias de Saavedra, o primeiro 

governador crio/lo (não-reinol) do Paraguai. Motivado pelos debates em torno do fim da. 

escravidão e da encomenda indígena em 1598, reuniu os numerosos índios de uma 

de suas haciendas mais ricas e, em língua Guarani, ofereceu-lhes completa liberdade, 

sem restrições. 

Ao invés dos índios mostrarem-se satisfeitos, reagiram demonstrando aflição. 

Uma jovem acercou-se de Hernandárias e perguntou-lhe: "Caraí!. .. Então, não nos 

quer mais?". Hemandárias retrucou que por gostar muito deles é que os queria ver 

livres. "Entonces, y ante su asombro, todos los aborígenes se pusieron a llorar. De 

rodillas le suplicaban que los dejara a su lado, donde se sentían protegidos" 

(Galileano, 1979:20). O parentesco político dos Guarani ficou acoplado, em equilíbrio 

assimétrico, aos interesses políticos e econômicos dos agentes coloniais. Criou-se, 

10 A produção historiográfica de ascendência hispânica fixou o termo cunadazco para travestir 
brandamente expedições feitas no sentido de raptar mulheres Guarani, chamadas na 
documentação como "saca de mujeres", "rancheadas" ou "truque de mujeres" (Meliá, 1986:23). 
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então, ·o protqtipo de um canal de alianças interétnicas, que se desenvolveu 

historicamente a partir do séculos seguintes e que perdura até hoje reconhecida entre 

os Mbyá: o patrão-padrinho (e/ patrón). 

Como enfatiza Meliá, a economia Guarani marcou a estrutura colonial do 

Paraguai de maneira decisiva e, consequentemente, seu cristianismo (Meliá, 

1986:200). Darcy Ribeiro também reforça esta idéia em relação à sociedade colonial 

platina: "Fora obra de mestiços plasmados em dois séculos de interação ativa entre 

espanhóis desgarrados de suas matrizes e as comunidades indígenas em que se 

incrustaram" (Ribeiro, 1983:462). Essa sociedade mestiça surgiu, assim, com uma 

forte marca cultural herdada desde as mães nativas, inclusive no uso mais 

generalizado de fala Guarani em relação ao Espanhol. 

A Igreja Católica cuidava do lado espiritual da colonização, sendo uma 

atribuição repassada às Coroas ibéricas (Padroado Régio), que se valeram dos 
. 

serviços de ordens religiosas. A história das zonas mais interiores e remotas da 

América do Sul, localizadas no entremeio da expansão dos dois colonialismos, iniciou 

pelo desbravamento feito por poucos missionários, particularmente jesuítas, tendo por 

armas a cruz e a palavra. Antes de mais nada, os jesuítas foram exímios lingüistas, 

hermenêutas a traduzir as linguagens nativas e estabelecer catecismos, léxicos e 

gramáticas. Assim, introduziram a cunha da civilização em territórios virgens, antes só 

habitados por autóctones. Ainda hoje, não há localidade rural do Rio Grande do Sul 

onde não se tenham lendas e relatos em torno dos "jesuítas velhos"11
. 

Do lado espanhol, a Coroa atribuiu inicialmente aos· encomendeiro a 

catequização dos seus e~cravos índios, ao estilo da "Guerra Justa". Do lado 

Português, Pera Vaz de Caminha deixou registrado, já em 1500, que "o melhor fruto , 

que dela [a depois tida como Terra Brasilis] se pode tirar me parece que será salvar 

esta gente" (In: Vianna, 1972:97). Nas primeiras décadas do século XVI, já havia a 

crítica religiosa radical à escravidão praticada contra os aborígenes americanos pelo 

esquema da encomienda, principalmente depois dos reclamos de Bartolomé Las 

11 No alto Uruguai e no alto Jacuí a referência aos jesuítas e índios enfatiza sua chegada ou 
seu trânsito pela região fugindq da "grande guerra" em que eles foram derrotados nas 
Missões.Tratar-se-ia de uma memorização sobre as Guerras Guaraníticas (1752-1756) e 
sobre a dispersão indígena que a seguiu? Igualmente interessante é a recorrente versão sobre 
o tesouro que os jesuítas teriam escondido, os chamados guardados ou cabedais ao longo da 
fuga. A expressão "jesuíta-velho" foi recolhida entre os descendentes da Borboleta. Uma índia 
disse ter visto dois deles atravessarem na sua frente e sumirem no chão, onde alguém depois 
teria retirado algum tesouro, do que se lamenta por não ter entendido o sinal dos espíritos. 
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Casas na América Central. Em 1549, chegaram os primeiros missionários portugueses 

da Companhia de Jesus na Bahia, chefiados por Manoel da Nóbrega. Em 1588, 

chegaram os primeiros jesuítas em Assunção, a serviço do Rei de Espanha. 

3.4 -Integração jesuítica dos povos Guarani e inauguração do ciclo pecuário no 

Rio Grande do Sul 

Na Região Platina, a atuação jesuítica começou com a visita realizada por eles 

à Província de Guiará (atualmente, oeste do estado do Paraná) em 1588, onde 

batizaram, às pressas, milhares de Guarani {H. Clastres, 1978:9), nas chamadas 

missões circulantes (Flores, 1983:19) a montante dos rios lvaí e Paranapanema. ·Em 

1605, jesuítas portugueses desembarcados em Laguna {Porto dos Patos) 

empreenderam diversas digressões para o sul, fazendo referências sobre os Carijós e 

Arachanes do litoral meridional, talvez já dentro do território do atual Rio Grande do Sul 

(Cesar, 1981:21). Em 1607, ocorre a criação da Província Jesuítica de! Paraguay 

(Kem, 1982:12-3), confirmada pela conceção dada pelo rei de Espanha, em 1609, à 

Companhia de Jesus empreender a "conquista espiritual" na região, tarefa iniciada no 

Guairá. 

A partir do ano seguinte, foram criadas as primeiras reducciones de índios, 

implementando um modelo de catequização pela reunião e sedentarização dos nativos 

em pueblos, em conformidade com as regras estabelecidas pelas Leis de Índia. Em 

1619, o padre Roque Gonzales de Santa Cruz já fundava a redução de Conceição, 

base de ponte para a posterior penetração no território a leste do rio Uruguai, hoje, 

pertencente ao Rio Grande do Sul. No mesmo ano, os jesuítas recebem o "pedido" 

dos índios da outra banda do Uruguai, através do "cacique" Nicolau Nhenguiru, para 

que os padres fossem até eles e os recebessem como filhos (Porto, 1954a:76). 

Em 1626, aos jesuítas foi repassada a tarefa de cristianizar e converter os 

"naturales", da província do Uruguay e de outras províncias sem governo mais a 

oriente, em súditos do Rei de Espanha. Os jesuítas da Província do Paraguai 

adotaram o modelo de criar reducciones habitadas exclusivamente por indígenas, 

evitando os problemas criados em outras regiões (México, Canadá, Brasil) onde foi 

permitido o convívio com brancos. No clímax missioneiro do século XVIII, apenas um 

ou dois missionários residiam na redução, responsável{eis) pelo governo das coisas 

materiais e espirituais dos índios "cristianizados". 
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Para se entender a intencionalidade missionária dos jesuítas platinas 12
, nada 

melhor do que apresentar suas próprias palavras sobre o assunto. O padre Antônio 

Ruiz de Montoya expressou isso muito bem no século XVIl: "Note-se que chamamos 

'Reduções' aos 'povos' ou povoados de índios que, vivendo à sua antiga usança em 

selvas, serras e vales, junto a arroios escondidos, em três, quatro ou seis casas 

apenas, separados uns dos outros em questão de léguas duas, três ou mais, 'reduziu

os' a diligência dos padres a povoações não pequenas e à vida política (civilizada) e 

humana, beneficiando algodão com que se vistam, porque em geral viviam na 

desnudez, nem ainda cobrindo o que a natureza ocultou" (Montoya, 1985:34). 

A espontaneidade dos Guarani, em receberem a ação catequética dos 

missionários jesuítas, é um importante indicativo do sentido social assumido por essa 

alternativa de integração colonial. Muitas vezes, as reduções foram_ criadas sob a 

condição, explicitamente reivindicada pelos. caciques (tuvichá), de que, assim, os 

índios não teriam que servir aos encomendaras espanhóis. Para os jesuítas, a 

oposição entre o índio encomendado e o índio reduzido mostrou-se substancial e 

satisfatória. A defesa do índio contra o serviço encomendado constituía um princípio 

básico do plano jesuítico de redução. "La reducción como alternativa y negación del 

sistema de encomiendas, no tanto desde un punto de vista teórico, cuanto proyecto 

práctico y posible en el Paraguay, me parece ser la clave para entender el proceso de 

lo que llegaron a ser las reducciones jesuíticas con los Guaraníes" (Meliá, 1986: 199-

20). 

Foram criadas dezenas de pueblos de índios no Guairá (PR), no ltatim (MS), 

Uruguai e Tape (RS). A partir de 1628, os jesuítas passaram a introduzir a criação de 

gado vacum nas reduções, utilizado inicialmente para a sustentação dos padres e dos 

doentes. Em 1634, adquiriram 1.500 reses de um estancieiro de Corrientes, 

distribuídas entre os diversos povoados surgidos numa e noutra banda do rio Uruguai. 

Na mesma época, gados ovino e eqüino também foram introduzidos. Isso teve 

duradouras conseqüências sobre toda a história posterior da porção sul da Região 

12 Há toda uma discussão literária sobre "o" sentido histórico das Reduções jesuíticas que vou 
desconsiderar. Apenas acho que não há apenas um sentido envolvido, mas vários 
concomitantes. Ao lado do sentido humanitário expresso por Meliá, referenciam-se também os 
povoados jesuítico-Guarani em seu sentido político (como "instituições de fronteira" ou etapas 
de abertura de caminho terrestre para o mar; cf. Porto, 1954a:76) e em seu sentido econômico 
(missionários como "exploradores" do trabalho indígena; cf. Back, 1982). Veja-se Kern, 1982. 
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Platina, pois as pastagens naturais do pampa e do planalto possibilitaram uma boa 

adaptação das manadas. 

Os jesuítas portugueses não prosseguiram sua obra missionária no sul, seja 

pela oposição dos trafican.tes de escravos índios em Laguna, seja pela falta de apoio 

oficial da Companhia de Jesus sediada no Brasil. Por outro lado, os portugueses de 

São Vicente, aliados dos Tupi, realizaram, entre 1620 e 1640, um ciclo de "bandeiras" 

terrestres em larga escala, nas direções oeste e sul. Destruíram a maior parte das 

reduções jesuíticas espanholas no Guairá, ltatim e Tape, aprisionando milhares de 

índios Guarani e Carijós. As Bandeiras foram verdadeiras empresas militares de caça 

aos índios (Monteiro, 184:32), sem qualquer objetivo de fixação territorial (Porto, 

1954:234). 

Os ataques vicentinos provocaram o êxodo das populações Guarani 

sobreviventes, assentadas emergencialmente nos povoados a oeste do rio Uruguai 

(mesopotâmia argentina). O gado, introduzido nas reduções, criou-se, assim, 

selvagem (crioulo ou chimarrão) na Banda Oriental do Uruguai. Findo o ciclo de 

investidas bandeirantes para o sul, jesuítas e índios missioneiro voltaram a cruzar o rio 

Uruguai freqüentemente, ora atrás de índios fugitivos, ora para enfrentar bandos 

isolados de paulistas, ora para controlar as manadas de gado selvagem ou explorar os 

ervais nativos. 

Em 1657, os jesuítas estabeleceram, outra vez, estâncias no lado oriental e, 

com isso, organizaram gradativamente a infra-estrutura básica à fundação, a partir de 

1682, dos Sete Povos da Banda Oriental (São Borja, São Nicolau, São Lourenço, São 

Luiz, São Miguel, São João e Santo Ângelo), chamados reduções ou missões da , 

Segunda Fase. Só fizeram isso, entretanto, depois de estarem seguros da 

movimentação dos paulistas no porto de Laguna, onde um contingente de 80 índios 

armados fazia espia anuaL Como enfatiza Aurélio Porto, jesuítas e índios missioneiros 

ocuparam economicamente quase a totalidade do território, hoje, do Rio Grande do 

Sul, com estâncias, com entrepostos de aproveitamento dos grandes ervais nativos e 

com as Vacarias do Mar e do Pinhal (Porto, 1954a:320). 

Essa expansão jesuítico-guarani para a Banda Oriental foi pensada como 

estratégia política e econômica, diz este autor. O colonialismo espanhol usou jesuítas e 

índios missioneiros como agentes de posse do território, frente à ameaça crescentes 

dos portugueses chegados desde Laguna e também desde a recém fundada Colônia 

de Sacramento (1680), tornada baluarte do Império português na foz do Rio da Prata 
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(também Mõrner, 1985:97). Os Sete Povos permitiram um mais eficiente cuidado com 

as estâncias expandidas para o centro do que é hoje o RS, além de melhorar o 

aproveitamento beneficiado da erva ~ate, que se tornava um produto cada vez mais 

requisitado entre os espanhóis do Paraguai. 

Além dos povoados, o ciclo missioneiro criou diversos postos avançados e 

capelas, muitos deles dando origem a cidades luso-brasileiras (Cruz Alta, Passo 

Fundo, Lagoa Vermelha etc.). A pecuária jesuítico-guarani promoveu a procriação de 

rebanhos de diferentes tipos de gado, tornando-se a base do sustento, tanto no início 

quanto no desenvolvimento da vida dos povoados orientais. Ao mesmo tempo 

entretanto, as Vacarias transformaram-se em atração econômica mercantil, cobiçada 

não só pelas correntes expansionistas p~rtuguesa e espanhola, mas também por 

franceses, dinamarqueses, ingleses e exploradores de outras procedências, que 

passaram a percorrer a Banda Oriental em busca de couro, graxa, charque e sebo. 

Um contingente de índios missioneiros armaçJos vigiava toda a região, feprimindo 

estrangeiros em atividades de "faenas de vacarias" (Porto, 1954b:163). 

Criou-se uma verdadeira "geografia jesuítica do gado" crioulo na região, início 

da idade da pecuária e do couro, marca da história do Rio Grande do Sul nos séculos 

seguintes. As populações autóctones das planícies onduladas do que é hoje a 

República do Uruguai, e, do pampa argentino também saíram privilegiadas com a 

gadaria selvagem, transformada em uma caça nova e prodigiosamente abundante. 

Algumas tribos chegaram a copiar o sistema pecuário espanhol, domesticando vacas 

e cavalos, " ... saltando de uma economia de caça e coleta, ao pastoreio, sobreponde

se, assim, a todas as outras tribos ... " (Ribeiro, 1983:471). Charruas, Minuanos e outros 

índios pampeanos em diferentes graus de guaranização, desenvolveram na vacaria do 

mar " ... um modus vivendi com os exploradores neo-americanos dos rebanhos, 

cobrando direitos de coureada, e admitindo em suas tendas alguns fugitivos que entre 

eles se casavam e procriavam gentes que seriam novos gaúchos" (ib. p.477). 

·-"/ Jesuítas e índios missioneiros serviram militar, política e economicamente aos 

propósitos do Império espanhol na Região Platina. Não apenas habitaram é 

beneficiaram economicamente a Banda Oriental, ao ponto de criar a cobiça 

internacional. As missões tinham que prestar, ao governo colonial do Prata e do 

Paraguai, homens, armas, animais e serviços. Serviram, com suas milícias, na defesa 

da imensa região entre o rio Uruguai, a foz do rio Prata e o litoral atlântico. O território 
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correspondente à atual República do Uruguai virou possessão espanhola devido 

unicamente à ação militar dos índios missioneiros. 

_.....Por exigência da vassalagem ao rei de Espanha, cada índio adulto cristão 

pagava o dízimo anual em produtos, em serviços especializados ou organizados 

coletivamente pelo sistema do tupambaé missioneiro 13
, capitalizado pelos jesuítas. Os 

índios missioneiros tiveram grande importância, inclusive, à construção inicial das 

cidades coloniais platinas, tendo " ... ativa participação no desenvolvimento de Buenos 

Aires, ao atuarem como força de trabalho especializado em tarefas manuais, serviços 

de guerra, transporte e abastecimento" (Neumann, 1996:14). 

Do lado português, as descidas em direção ao sul ocorreram segundo à busca 

de atrativos econômicos. Até o final do século XVII, os interesses tinham sido o 

"resgate" escravista de índios, a expectativa frustrada de exploração aurífera, a 

exploração da courama nas Vacarias do Pinhal e do Mar, o contrabando da prata de 

Potosi por intermédio da Colônia de Sacramento, o comércio com Buenos Aires e a 

expansão do latifúndio (Cesar, 1981 :47). Portugueses e paulista vinham ao sul pelo 

topo do planalto (via Curitiba) e, na altura de Laguna, desciam pelo litoral até chegarem 

à Colônia de Sacramento. Recolhiam também os rebanhos nas vacarias, levando-os 

para a venda nas feiras de São Paulo. Criaram-se diversos currais e invernadas ao 

longo do litoral. riograndense, etapa preliminar ao estabelecimento da propriedade da 

terra garantida a particulares. 

A descoberta das Minas Gerais estimulou as descidas ao campos do sul, 

transformados em áreas fornecedoras, por excelência, do gado muar e cavalar ' 

necessário ao incremento econômico trazido pela mineração (Santos, 1989:273). 

Disso surgiram as primeiras sesmarias doadas para particulares entre os rios 

Mampituba e Guaíba, a partir de 1732. "A sesmaria era a estância e nascia a 

propriedade privada então, revestida dos característicos jurídicos da doação oficial e 

13 Muito já se escreveu sobre a oposição abambaé/tupambaé nas missões. Acredito na 
hipótese que dimensiona o abambaé antes como forma de trabalho familiar e o tupambaé antes 
como forma comunitária de trabalho, em vez de avaliá-las prioritariamente como formas de 
propriedade da terra e dos bens. Certo que os jesuítas pretendiam teoricamente, com o 
abambaé, introduzir a propriedade privada entre os índios, mas é certo também que a didática 
jesuítica valoriza, em primeira instância, a dimensão prática possível, onde o funcionamento 
efetivo sempre se manteve sem que o individualismo econômico fosse adotado pelos Guarani. 
Já o tupambaé demonstra a capacidade que os jesuítas tiveram em ampliar o mecanismo do 
potyró (mutirão) nativo, ao descobrirem que os índios odiavam o trabalho individual na exata 
medida inversa em que se mostravam completamente satisfeitos e absortos quando faziam os 
trabalhos coletivos. Em regra, os índios teriam de dedicar dois ou três dias por semana em 
trabalhos coletivos. Em muitos casos, ultrapassava largamente essa cota. 
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g~vernamental", (Laytano, 1983:14). /A sesmaria foi o dispositivo oficial português de 

fomento à posse e ocupação da terra, objetivando fixar o povoamento. A doutrina 

administrativa exigia que o solicitante de uma porção específica de terra devoluta 

tivesse sua posse efetivada durante anos, estando a concessão baseada em 

obrigações legais. 

O modelo imposto pelo Governo colonial " ... era o de estabelecer a 

obrigatoriedade do ocupante da terra de sesmaria permanecer nela. Uma maneira de 

povoar grandes espaços verdes - Áreas diferentes das européias" (Laytano, 1983:13). 

A fundação da Comandância Militar de Rio Grande, em 1737, deu apoio portuário à 

ocupação meridional portuguesa. Em 1738, o tropeiro e sertanista Cristóvão Pereira 

de Abreu desbravou novo caminho mais ao interior, ligando Viamão a Curitiba, subindo 

o planalto pela Guarda Velha, cruzando os campos do planalto e cruzando a Vacaria 

do Pinhal. 

3.5 - Decadência das Missões jesuíticas e o "grande confisco" dos territórios 

Guarani 

Com o Tratado de Madrid em 1750, iniciou-se o processo de decadência das 

Missões orientais. A Colônia do Sacramento foi trocada pela região do Sete Povos e 

os índios obrigados a abandonar suas terras, seus povoados e demais pertences 

imóveis. Estas decisões palacianas atingiram 30.000 Guarani missioneiros. Em 1752, 

chegou a Comissão de Demarcação do tratado no porto de Rio Grande, chefiada pelo 

general Gomes Freire de Andrade. No mesmo ano, imigrantes açorianos chegaram 

também, com o objetivo inicial de ocuparem as terras a serem abandonadas pelos 

índios missioneiros. Eles acabaram ficando no Porto dos Casais (Porto Alegre), Rio 

Pardo e Santo Amaro (1755), às margens do rio Jacuí. 

A Comissão de Demarcação foi importantíssima para tornar conhecido o 

interior da região e permitiu a criação de cartas geográficas portuguesas com o 

reconhecimento dos principais acidentes geográficos. As "Guerras Guaraníticas" 

(1752-56) também tiveram importantes conseqüências, já qu~ a resistência indígena 

exigiu que as tropas de apoio à demarcação abrissem as primeiras estradas da 

campanha sul, estimulando o comércio e iniciando o povoamento com ex-soldados 

que se tornaram criadores (Porto, 1954b:203). Depois de derrotadas, famílias 
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missioneiras sujeitaram-se ao aldeamento junto dos núcleos lusos do Continente do 

Rio Grande de São Pedro 14 
. 

Necessário trazer aqui a análise que Ruy Ruben Ruschet faz do direito de 

propriedade dos índios missioneiros, particularmente do que ele chama "o grande 

confisco". Enquanto as Missões vigoraram sob a administração jesuítica, os índios 

garantiram a manutenção da propriedade coletiva da terra, enquanto a Europa evoluía 

no rumo do individualismo. "O direito de propriedade privada assumia um caráter 

crescentemente absoluto. Perdia os condicionamentos e restrições medievais· e 

voltava a consagrar o conceito romano do jus utendi et abutendi, ou seja, o direito 

egoísta de dela usar e dispor com inteira liberdade" (Ruschel, 1994: 115). O Tratado de 

Madrid teve dramática conseqüência sobre a propriedade dos índios. "Importava no 

confisco puro e simples, tanto da terra, de propriedade 'longissime temporis, dos 

índios, como de todas as acessões e benfeitorias acrescidas nos últimos cento e 

cinqüenta anos de labutaJJ (ib: 115). 

A segunda metade do século XVIII é marcada pela decadência das missões. 

Havia demanda de trabalhadores nas colônias espanholas. "As reduções jesuíticas 

dos Sete Povos, com uma população de mais de 30 mil índios, era um novo estoque 

de mão-de-obra especializada, pois todo índio conhecia agricultura e tinha mais de 

uma profissão" (Flores, 1989:82). "Os administradores espanhóis, que substituíram os 

jesuítas· após a expulsão de 1768, não respeitaram os valores da cultura guarani, 

transformaram os índios em escravos, ignorando o sistema de cunadazco, existente 

entre eles. O guarani cedia mulheres e em troca queria o auxílio mútuo entre 

cunhados. ( ... )Acontece que os brancos pegavam a mulher do índio, roubavam seu 

gado e tiravam sua terra. Não procediam como cunhado, mas como senhores em 

relação ao escravou (Flores, 1979: 187). 

Produziu-se ampla dispersão das famílias indígenas para os matos, procurando 

áreas de ·refúgio, mesmo antes da retirada dos missionários15
. Desde os tempos de 

Gomes Freire, os portugueses haviam demonstrado benevolência para com os índios, 

14 Há dados documentais sobre a relação entre populações missioneiras e a administração. 
Lusa no final da século XVIII, trazidos por Hugo Ramirez em trabalho publicado em 1975 
(Ramirez, 1975). 
15 Moacyr Flores traz informação de Juan Escandón, sobre o fato dos índios miguelinos terem 
se refugiado nas terras de sua estância, no lugar chamado Apicazurá na Serra dos Tapes. É 
um exemplo do que ocorreu de maneira generalizada para todos os índios dos 7 Povos. O 
levantamento etnográfico da Borboleta mostrou ênfase dos relatos em torno do caso dos 
"jesuítas" e índios missioneiro fugidos do ataque dos portugueses, refugiados nas serras 
florestadas dos afluentes da margem esquerda do rio Jacuí. 

282 



283 

visitando-os, dando presentes e expressando o desejo de casar com as Índias. A 

fama de melhor tratamento dado pelos lusos, em relação aos espanhóis, difundiu-se 

entre os índios, fazendo com que eles fossem a Santo Ângelo e, depois, em grupos 

para Rio Pardo. Foram assentados em duas vilas, chamadas São Nicolau em 1758 

(Rio Pardo e Passo do Fandango, em Cachoeira do Sul). Algumas famílias foram 

levadas ao Estreito, em São José do Norte (Venzon, 1991a:113). 

No ano de 1762, os Guarani de São Nicolau do Rio Pardo foram deslocados 

para os Campos de Viamão e assentados na nova Aldeia dos Anjos (Gravataí) e na 

Aldeia de São João Batista, na Guarda Velha de Viamão (Santo Antônio da Patrulha). 

O objetivo era estratégico e a fixação indígena provisória, nada sendo feito para a 

organização da vida indígena. Os índios ficaram dependendo dos favores dos 

sesmeiros lusos, ganhando rações de carnes como pagamento a serviços prestados 

em estâncias, tropeirando gado ou construindo fortificações, quartéis e arsenal. "O 

indígena era considerado como preguiçoso, bêbado e ladrão de gado, sem condições 

de tirar seu sustento da própria terra, (Flores, 1989:86). 

Apenas entre os anos de 1769-80, o Governo provincial português tomou 

iniciativas administrativas para organizar a vida e o trabalho dos descendentes 

missioneiros dessas aldeias, buscando a auto-suficiência dos índios. Receberam uma 

porção maior de terra para plantio e estância para criação de gado. Foram obrigados a 

aprender o Português e a doutrina cristã, reprimidos em manifestarem suas 

superstições primitivas. Não houve integração populacional tampouco; ao menos para 

o caso da Aldeia dos Anjos16
, o registro oficial de casamentos entre índios e lusos é 

raro (ib:87) 17 
. · 

Depois de 1780, a conjuntura oficial voltou a ficar desfavorável aos 

missioneiros assentados em aldeamentos lusos, quando a administração reedita as 

acusações de incapacidade produtiva dos índios, ao ponto de se preocupar em 

suprimir a aparência "animalesca, das mulheres autóctones, exigindo que elas 

16 Veja-se publicação de coletânea de documentos sobre Os índios D'Aideia dos Anjos: 
Gravataí século XVIII, feita pelo Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul em 1990. 
t
7 Isso não deve levar à conclusão, errônea, de não houve cruzamentos étnicos entre lusos e 

indígena no sul do Brasil. Necessário lembrar que a desqualificação da indianidade pode ter 
levado ao não reconhecimento oficial de uniões e de nascimentos interétnicos, como acontecia 
do lado espanhol. A descoberta de algumas localidades etnográficas com ascendência luso
indígena, no RS, descarta a hipótese do não-cruzamento generalizado. O exemplo mais 
marcante deste tipo de localidade é a comunidade do Paredão (Município de Piratini) 
identificada inicialmente pelo antropólogo chileno Miguel Chamorro. 
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prendessem seus cabelos e assumissem ar de civilidade nos modos e vestimenta18
. 

Nas duas últimas décadas do século XVIII, os missioneiros incorporados à Província 

do Rio Grande perderam o mínimo apoio da administração oficial, foram novamente 

marginalizados e alienados gradativamente das terras previamente recebidas. "A 

organização do espaço português, em suas dimensões geográfica, social e temporal, 

excluiu o índio" (Flores, 1989:89)19
. 

3.6- A sociedade colonial hispânica frente aos povos originários 

O gado chimarrão da Banda Oriental foi exaustivamente explorado, ao ponto da 

quase plena destruição da Vacaria de/ Mar no final do século XVIII. Começaram a 

surgir estâncias espanholas nas linhas de fronteira, ao estilo das sesmarias 

portuguesas. O direito de propriedade era doado pelo critério das "estâncias 

povoadas", adotado para fixar o estancieiro em áreas em litígio. Tais 'estancieiros 

promovia.m as fainas de gado e reprimiam a ação dos changadores, que caçavam o 

gado e vendiam manadas ou seus subprodutos para contrabandistas e portugueses. 

Em torno à época do Tratado de São lldefonso (1777}, D. Félix Azara fundou, 

na Serra do Batovi, o povoado de São Gabriel, posicionando também diversas 

guardas isoladas e distribuindo famílias espanholas pela campanha dominada pelos 

Charruas, o que resultou em imediata e sangrenta reação por parte desses índios 

(Ferreira Filho, 1974:64). Pelo lado espanhol da Região Platina, interessante analisar a 

situação criada na sociedade mestiça colonial da segunda metade do século XVIII. 

18 Conforme pronunciamento do governador Sebastião da Veiga Cabral, através de instrução 
dirigida ao comandante da Aldeia dos Anjos em 1781 (in: Flores, 1989:87). 
19 Rodrigo Venzon (1991 :114) recorda a aplicação das orientações do presidente da província 
José Marcelino de Figueiredo, evidenciando a intenção oficial de promover o lento e gradual 
etnocídio dos Guarani-misioneiros. Desde 1769, Marcelino de Figueiredo começou a lançar 
editais promovendo a miscigenação. Segundo depoimento dado pelo arqueólogo Pedro Mentz 
Ribeiro ao jornal Zero Hora, pesquisador que estudou vestígios materiais e documentação 
sobre o sítio da antiga São Nicolau do Rio Pardo, o edital publicado em 1773 " ... proporcionava 
vantagens nas promoções aos militares que se cassassem com índias. Os civis brancos 
também obtinham benefícios {ferramentas, sementes e escolha da terra) se casassem com as 
Guarani" (in: Venzon, 1991:116, nota 3). Pelo edital de 11 de agosto de 1777, as escolas de 
internato para meninos índios exigiam deles falarem sempre em Português, para perderem o 
Guarani. No caso da meninas, a intenção era prepará-las, no internato, para núpcia com 
brancos, passando por um "aportuguesamento formalu na mudança de nomes. Essas foram 
estratégias "formais" de extirpação do mundo autóctone. Como escreveu Ramirez, para o caso 
das meninas, "passavam a ser, em tudo e por tudo, para efeito oficial, luso-brasileiras" (citado 
em Venzon, 1991: 115). Este é um exemplo concreto de como se processou a extinção formal 
do autóctone missioneiro nos primórdios do Rio Grande do Sul, forma de velamento ideológico 
da autoctonia. Isso não deve ser entendido como tendo gerado necessariamente o 
desaparecimento da cultura Guarani-missioneira, mas ao menos produziu sua invisibilização. 
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Neste ponto, retomo a análise que Darcy Ribeiro fez do assunto, principalmente 

porque ele diagnosticou presente algo ao estilo do que eu estou chamando de 

hi~rquià social alóctone ou eurocentrismo nativizado. 

/ Ao fim do período colonial, a foz do Rio da Prata e a Região do Paraguai 

haviam sido razoavelmente ocupadas pelos descendentes dos encomendeiros e seus 

sogros e cunhados índios. Os filhos mestiços, das uniões entre os poucos pais 

europeus e muitas mães Índias, "deveriam" possuir mais identidade com eles do que 

com elas, mas falavam melhor o Guarani materno do que o Espanhol paterno. 

Essa sociedade esteve dividida e hierarquizada em dois tipos sociais mais 

marcados, segundo Ribeiro. De um lado, o ladino, de outro o gaúcho. "Ladinos os que, 

vivendo nos vilarejos ou se dedicando principalmente à lavoura e ao artesanato, 

resultaram relativamente menos misturados e mais europeizados pela absorção 

contínua de um pequeno número de espanhóis, que vinham tentar a ~América nesta 

região marginal. Estes eram geralmente credenciados pela Coroa_ ou meros 

aventureiros mandados para exercer funções burocráticas ou para enriquecer no 

comércio e na apropriação dos campos e do gado. Situavam-se, por isso, desde os 

primeiros passos, na nova terra, acima da população crioula, orgulhosos de sua 

origem reinol" {Ribeiro, 1983:462). 

Os ladinos estavam concentrados em núcleos nas barrancas do Rio da Prata, 

formados originalmente de crio/los e reinóis vindos de Assunção, além de alguns 

escravos negros para trabalhos domésticos. Falavam principalmente o Espanhol. "A 

influência dominadora na formação cultural do ladino foi o porto, que o mantinha em 

contato com o grande mundo externo e o fazia cada vez mais exógeno" (ib. p.463). 

Ladinos e reinóis ricos, " ... orgulhoso~ de sua nobreza de estirpe e branquidade, mas 

não tanto que seus machos não se fizessem também procriadores com quantas índias 

e mestiças pudessem" (Ribeiro, 1983:477). Os ladinos pobre eram camponeses 

fixados aos vilarejos e lavouras, transformados em peões de serviços subalternos aos 

estancieiros ricos. 

Os gaúchos rio-platenses, segundo a perspectiva de "fusão cultural" adotada 

por Ribeiro20
, eram mestiços de fala guarani, resultantes do cruzamento entre índios 

20 Eu quero enfatizar discordância neste ponto, pois a "dissolução" do autóctone no gaúcho é 
uma simulação ideológica similar àquela comentada por Stock sobre o caboclo brasileiro ou o 
cholo do altiplano andino . Darcy Ribeiro tem uma argumentação que acredita em "indígenas 
guaranis deculturados, e na "deculturação das matrizes originais, (p.474) pynambi e 
missioneira para a fonnação do neoguarani paraguaio, uma das variantes da "prato-etnia" rio
platense. Prefiro considerar ladinos, gaúchos, missioneiros, pynambis, reinóis, criollos, índios 
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tribais, índios missioneiros e crioulos espanhóis (todos qualificados também por Ribeiro 

como "neoguaranis"), criados nos grandes espaços pastoris do Prata. Sua origem foi 

na vida adaptada às lidas do gado, de pessoas saídas dos núcleos coloniais mais 

antigos (Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes), misturados com índios saídos das 

missões decadentes e os índios tornados cavaleiros na Banda Oriental. O gaúcho 

''conserva o guarani como língua materna, tal como ocorria com o mameluco paulista, 

e se faz seu difusor dando nomes, nessa língua, a quase todos os rios e montes das 

regiões por onde o gado se disseminava, e guaranizando os grupos indígenas de 

outras matrizes com que entra em conjunção" (ib. p.471 ). 

Os gaúchos teriam surgido como grupo mestiço a servir como mão-de-obra 

nas expedições contra tribos hostis e na produção e distribuição do gado e seus 

subprodutos, sendo, assim, agentes no processo de introdução das relações 

mercantis nas planuras pampeanas. Vivia em cavalgadas abatendo o "gado de 

ninguém~~, coureando e negociando com contrabandistas. Gradàtivamente, entretanto, 

passou a se empregar como peão em rodeios promovidos por estancieiros ou nas 

milícias organizadas pelos latifundiários caudilhos, sem abandonar sua forte motivação 

de liberdade. O gaúcho era tanto o vagabundo errante, quanto aquele que circulava 

pelas áreas ainda dominada por índios indômitos- eu pergunto de que forma, senão 

pela aliança e parcial absorção ao sistema de parentesco autóctone - para fazer as 

fainas do gado, buscando rebanhos selvagens e conduzindo tropas e produtos 

independente das fronteiras coloniais e nacionalidade dos que requisitavam seus 

serviços. 

A ordenação social na região rio-platense hispânica estava partida, " ... tendo 

como estrato dirigente o patriciado ladino que regulamentava a vida e a propriedade, 

geria o comércio e a aduana e, através dela, se apropriava dos frutos do trabalho 

comum. Como estrato subordinado, o gaúcho, originalmente livre, mas depois 

submetido a crescentes compulsões que, primeiro, o engajaram no sistema global sob 

o domínio dos donos da terra como peão de seu padrinho, que era seu patrão no 

trabalho e seu caudilho na guerra e, depois, o marginalizam e o fazem suceder pelo 

imigrante, como força de trabalho básica" (ib. p. 463-4). 

hostis, estancieiros, comerciantes, mamelucos, estrangeiros, todos como atores dentro da 
mesma hierarquia de representações e distribuição assimétrica de poder na porção espanhola 
da Colonização platina. 
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O gaúcho foi requisitado e aceito como ~liado enquanto necessário à caça e 

extermínio dos toldos e bandos de índios cavaleiros, que "infestavam" as áreas já 

cobiçadas pelo latifúndio, trazendo "prejuízos" aos interesses dos pecuaristas. Ao 

final, tanto gaúchos quanto ladinos pobres foram alijados no processo legal de 

concessão de terras, ficando, os primeiros, vagando como peões sem terra e, os 

segundos, confinados próximos aos núcleos urbanos, pequenas ilhas humanas em 

meio ao latifúndio. 

Ainda que a avaliação de Darcy Ribeiro seja muito pertinente ao identificar a 

clivagem entre ladinos e gaúchos, parece necessário remetê-la a outra mais 

fundamental, aquela que é o objeto desta tese. Sendo mestiço com indígena, o 

gaúcho estava colocado naquela posição representacional ambígua entre o mundo 

nativo do qual se origina e o sistema externo de dominação militar, econômica e 

administrativa- colonial - que o denega enquanto tal (veja-se 4.8). A categoria gaúcho 
/ 

é, segundo penso, originada da projeção estereotipada do alóctorie, em torno da 

denegação das alteridades autóctones, um equivalente pretérito e tão falacioso quanto 

o caboclo brasileiro contemporâneo. Ela serviu muito bem como categoria redutora da 

multiplicidade dessas alteridades, às quais se programava extinção. 

A ideologia colonial apregoava o velamento da possibilidade de alguma forma 

de integração do (mestiço) gaúcho - enquanto indivíduo "desgarrado" da civilização -

aos sistemas sociais dos grupos ameríndios pampeanos e neoguaranis sobreviventes 

às fronteiras do latifúndio. Aplicando a analítica conceitual trabalhada a partir do 

próximo capítulo, . é como se a civilidade do ladino roubasse sua identidade 

denegando as alteridades autóctones, remetidas, em bloco, ao mundo da natureza 

indiferenciada, sentido primordial acoplado ao termo gaúcho, ligado à gente na 

marginalidade da vida civilizada21 
. A mesma marginalidade que será "acusada", 

reprimida e extirpada pela administração nacional de Argentina e Uruguai, depois que 

a carne do gado assume valor de mercadoria de exportação, processada pelos 

saladeros a partir de 1820. 

Não se quer entrar na polêmica etimológica, apenas marcar como muito 

interessante as similaridades sonora e de significações das palavras gaúcho e guaxo, 

fixando para esta o sentido êmico, encontrado ainda hoje no Rio Grande do Sul. Ao 

que parece, a origem da palavra. é da Língua quechua modificada pelo espanhol, e, 

os informantes gaúchos contemporâneos dizem que ambas palavras são aparentadas 

21 Vasta bibliografia trata deste tema. Veja-se OHven, 1992. 
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(Leal,· 1989:22). Ela designa primitivamente o bezerro ou cordeiro criados órfãos, 

distantes da mãe e amamentados artificialmente. 

No entanto, o sentido veiculado nas observações etnográficas ultrapassa essa 

sua matriz "pecuária", servindo também para designar plantas úteis surgidas sem 

intervenção humana22
, ou pessoa criada pela mão de terceiros. Conseqüentemente, o 

guaxo é o que está à margem do social por necessidade, derivada da criação 

apartada. O status gaúcho é, assim, uma das formas mais antigas de 

integração/redução simbólica da radicalidade das alteridades originarias da Região 

Platina, na medida em que surgiu como estigma nivelador para qualificar 

pejorativamente aquelas pessoas localizadas à margem da civilização urbana e 

portuária, para fora do mundo dominado e legitimado pelos ladinos. 

Mesmo que Ribeiro tenha enfatizado mais o binômio ladino-gaúcho, ele 

também não deixa de admitir que a oposição mestiço-indígena tem alto. interesse 

explicativo na sociedade rio-platense colonial, ao lado de outras, como as criadas 

entre assuncenhos-bandeirantes-missioneiros, entre nativos-reinóis e entre patriciado 

urbano-oligarquia rural. Os mestiços de fala Guarani frearam na linha de frente da 

expansão colonial, destinados a remover os índios hostis das imediações dos 

estabelecimentos ladinos e a competir com eles pelos recursos ecológicos e 

econômicos, ao ponto da dizimação dos resistentes e confinamento dos sobreviventes 

aos lugares mais ermos. 

A terceira oposição apontada por Ribeiro também dimensiona uma possível 

aproximação da interpetação desta tese ao caso da sociedade colonial hispânica no 

Prata: "Uma outra oposição desenvolveu-se, progressivamente, entre nativos e 

reinóis, ou seja, entre os filhos da terra, mestiços e americanizados em seu esforço de 

adaptação às novas condições de vida, e os espanhóis que vinham, primeiro, ocupar 

os cargos de comando político-administrativo e, depois, controlar o comércio, por força 

do monopólio de exportação e importação, ou beneficiar-se de outros privilégios 

concedidos pela Coroa. As lutas pela redução destas contradições presidiram a 

campanha pela independência, afinal conquistada pelos ladinos e dirigida por suas 

lideranças na conformidade de seus interesses" (ib. p.466-7) 

22 0 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1986, p.875-6) grata a palavra com "x' 
(guaxo ), mas apresenta como sexto sentido possível aquele aplicado para plantas de lavoura 
que nascem à toa e vingam sem os cuidados da capina, recomendando o autor do dicionário 
que, neste caso, a grafia seja com "ch". 
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No caso de Assunção, o tipo social mestiço surgido foi o paraguaio, designado 

como pynambi. "Tal como os mamelucos paulistas, identificavam-se com a etnia do 

pai e se opõem à da mãe. Mas falavam a língua materna e proviam sua subsistência 

através de técnicas essencialmente guaranis. Acabam ·por constituir uma nova 

identidade étnica, já não européia, nem indígena, mas neo-americana" (ib. p. 469). 

Os moradores de Assunção eram meio lavradores, meio soldados colocados, vez por 

outra, lutando contra índios hostis, bandeirantes e contra as imposições das 

autoridades espanholas e argentinas. No oeste paraguaio, com a decadência das 

missões jesuíticas no final do século XVIII, os índios missioneiros dispersaram, para 

não caírem escravizados, transmigrados para longe, refugiados nas matas, 

"dissolvidos no mundo dos gaúchos" ou servindo a formação da "prato-etnia" dos 

neoguaranis paraguaios, segundo Ribeiro. 

3.7 - Velamento historiográfico sobre a ascendência hispano-indígena no Rio 

Grande do Sul 

O enquadramento histórico do Rio Grande do Sul como porção platina é tema 

controverso na historiografia luso-brasileira, exatamente porque enfatiza a ascendência 

hispânica que a conquista portuguesa quis apagar do nosso passado. A Banda 

Oriental entrou para a história, recordemos, pela ação dos missionários jesuítas. Este 

é outro feixe representacional muitas vezes submetido ao velamento portanto, 

suprimindo o càpítulo mais marcante de origem histórica da Região Platina, qual seja: 

sua posição periférica dentro do Sistema Colonial ibérico, caracterizada como uma 

uma região disputada militarmente durante três séculos entre os representantes das 

coroas de Portugal e Espanha, o que acabou interferindo drasticamente sobre a vida 

dos povos originários. 

Na entrada do século XIX, os portugueses detinham o comércio de 

contrabando realizado entre a região dos Sete Povos, Corrientes, Santa Fé e o 

Paraguai, além de já ocuparem sesmarias ao longo dos campos neutrais, adiante da 

fronteira definida pelo Tratado de Santo lldefonso (1777). Estancieiros portugueses 

com seus peões e escravos percorriam pilhando as estâncias espanholas. Na opinião 

de Moacir Domingues, foi o contrabando paulista com as Missões, pelo planalto, um 

dos principais fatores responsáveis pela rápida e fácil conquista efetuada. "Aí está 

matéria para muita reflexão, por parte dos estudiosos de nosso passado: menos de 

dois decênios após a substituição dos Jesuítas por autoridades militares e civis 
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castelhanos nas Missões Rio-grandenses, comprovadamente, começou-se a fazer 

contrabando de gado missioneiro para a Capitania de São Paulo, através do 

modernament~ chamado Planalto Médio, isto é, Cruz Alta, Passo Fundo, Campo do 

Meio (Lagoa Verrnelha) ... E os ativos e astutos contrabandistas paulistas, curitibanos e 

rio-grandenses abriram nova passagem no Rio Uruguai para se furtarem à fiscalização 

e ao pagamento de direitos em Santa Vitória ... " (Domingues, 1981 :65)23
. 

Os paulistas fizeram sua obra pioneira percorrendo caminhos indígenas 

provavelmente anteriores à colonização. Os caminhos ao longo dos campos do 

planalto era o mesmo caminho trilhado pelos autóctones Guarani-missioneiros dos 

Sete Povos em direção aos ervais do alto rio Jacuí e às vacarias do Pinhal. Em 1801, 

ocorreu a conquista definitiva das Missões orientais do Uruguai para o Império 

português, resultante da iniciativa do governador e da atuação de antigos desertores 

das tropas portuguesas e contrabandistas que conheciam muito bem a r:egião, como 

era o caso de José Borges do Canto. 

Essa conquista ocorreu rapidamente, contando com o apoio dos Guarani

missioneiros, descontentes que estava com a exploração promovida pelos 

espanhóis. Segundo Flores, os participantes portugueses da conquista das Missões 

orientais estiveram mais preocupados com a pilhagem das estâncias missioneiras do 

que com operações militares. Os conquistadores receberam sesmarias na região 

conquistada, tornada província administrativa das Missões dividida em sete freguesias, 

dentro da Capitania de São Pedro do Sul. O bispado do Rio de Janeiro conservou os 

padres espanhóis existentes e encaminhou, para cada um dos Sete Povos, 1 vigário, 6 

administradores e 3 capatazes de estância. "O índio era o empregado de todos, 

roubado e espoliado" (Flores, 1979:194). 

Ferreira Filho faz uma descrição do que seria a sociedade rio-grandense em 

sua origem ao raiar do século XIX. "As vigas mestras da nascente sociedade era a 

estância, a igreja e as milícias. Em redor dos grandes estancieiros agrupavam-se 

parentes, amigos, protegidos, aventureiros, índios e mestiços. Isso tudo, somado aos 

escravos pretos, formava reduto forte, dando ao chefe do Clã poder semelhante ao do 

antigo senhor feudal. Foi, pois, a sociogênese rio-grandense assentada em bases 

aristocráticas" (Ferreira Filho, 197 4:65). 

23 O autor refere-se à passagem aberta pelo meio da floresta ocupada pelos Kaingang, indo 
pela região onde hoje existem as cidades de Barracão (RS), Campos Novos e Curitibanos 
(SC). 
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No entanto, a presença constante da guerra exaltava ânimos de violência e o 

poder aquisitivo do estancieiro era reduzido. As casas da campanha eram de barro, 

cobertas de santa-fé. Alimentação básica era carne e mate. Alguns estancieiros eram 

analfabetos, vestiam chiripá, e calçavam botas de garrão de potro. A elite da 

sociedade vivia no litoral e nas vilas de Porto Alegre e Rio Pardo. "Entre os fazendeiros 

do litoral encontravam-se homens instruídos, com hábitos de vida civilizada, à maneira 

européia. A proximidade do porto do Rio Grande permitia-lhes reputar melhor os 

produtos de sua fazenda e adquirir utilidades importadas do Rio de Janeiro ou do 

Reino" (ib. p.65). Observa-se, assim, que no lado português também havia algo similar 

àquelas oposições que Darcy Ribeiro delineou para a sociedade colonial de 

ascendência espanhola do Prata. 

A vizinhança agressiva com os castelhanos obrigava a manter ativos corpos 

de milícias recrutados entre os homens brancos, sem mescla, que fossem 

proprietários rurais ou participassem em algum ramo de comércio. Os oficiais tinham 

que comprovar pureza de linhagem pelo exame da ascendência até terceira geração. 

"A esses destemidos soldados-estancieiros deve-se mais do que a ninguém a 

conservação, para o Brasil, desta formosa terra que é o Rio Grande do Sul" (ib. p.67). 

Além de atavismos, muitas historiografias manifestam o esforço empreendido 

para enaltecer a participação da elite de ascendência reino!. No caso citado acima, o 

autor desconsidera completamente o fato de que eram os mestiços e autóctones 

aqueles que morriam nas frentes de batalha em prol das causas imperiais, 

subordinados aos seus senhores estancieiros que recebiam a celebridade e os 

benefícios disso. Há muitos exemplos como este, onde é possível identificar a ' 

construção de uma versão onde a participação autóctone não aparece como 

fenômenos dignos de notação, reincidências das configurações ideológicas que . 

destinam espaço de silêncio aos povos originários e desconsideram sua fundamental 

participação nos primeiros século da civilização iberoamericana. Mais um daqueles 

mecanismos de velamento da autoctonia, já que o eurocentrismo nativizado 

incorporou-se legitimando--se, sempre, pela "oficialidadeJJ de pedigree. 

Ainda hoje, o mito fundador de brasilidade na região depende desse velamento 

sobre a existência do substrato social de origem guarani-missioneira, da negação 

desse capítulo de abertura, mas estrangeiro, "castelhano" de nossa formação 

histórica. É inegável, os Guarani reduzidos ao espaço missioneiro entraram, assim, 

para a história como "vassalos" do rei de Espanha. Prestaram inúmeros serviços em 
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prol dos agentes espanhóis, inclusive tornaram-se famosos pela brava atuação 

guerreira contra as forças de Portugal em avanço na região. Quando houve a 

conquista do território das missões da Banda Oriental, os índios missioneiros 

passaram a ser considerados, assim, como estrangeiros, situação que desencadeou 

seu processo de invisibilização como alteridade cultural. 

3.8- Formação eurocêntrica dos Estados nacionais platinas 

A conjuntura das Guerras Napoleônicas produziu a perda de contato da 

Espanha com suas colônias platinas, em vista do bloqueio inglês às costas 

americanas. Ao mesmo tempo, as idéias de liberdade foram difundidas entre os povos 

hispano-americanos. A partir de 1810, eclodiram rebeliões (iniciada em Buenos Aires) 

dirigidas à proclamação da independência das províncias do Rio da Prata. Por reflexo, 

os ideais libertários geraram revoluções e produziram as independências, dirigindo à 

organização das sociedades enquanto Estados-nações. 

Segundo Darcy Ribeiro, havia três projetos opostos de ordenação das novas 

sociedades nacionais na porção espanhola do Prata. "O projeto do patriciado urbano, 

centralista, porque aspirava perpetuar-se no comércio exterior e da aduana de que 

enriquecera; o projeto da oligarquia territorial das províncias, federativo e propugnador 

de uma descentralização que favorecesse mais à economia das províncias; e, 

finalmente, o projeto nacional-autonomista do Paraguai, de Francia e de Lopes" 

{Ribeiro, 1983:467). No caso da Argentina e do Uruguai, as oposições se resolveram 

no pacto nacional entre as elites urbanas e as oligarquias agrárias, consolidando o 

monopólio da terra pelos caudilhos e a hegemonia política buenarense. 

Ribeiro considera que, nestas sociedades, a questão extrapolava a mera 

oposição universal urbano-rural. "Aqui, estes componentes se contrapunham mais 

frontalmente porque as cidades, em lugar de se fazerem os núcleos de comando 

autônomo da sociedade ou os centros difusores de uma civilização autêntica, se havia 

transformado em espelhos refletores do mundo europeu e em agentes de dominação 

econômica externa sobre a área"(ib. ibid.). Permito-me sugerir que, aí, Ribeiro 

diagnosticou, em seu esplendor, uma forma especial de manifestação do que eu tenho 

chamado de eurocentrismo nativizado. Ao que parece, isso é algo que extrapola uma 

abrangência platina, surgindo como se uma espécie de síndrome típica dos países 

surgidos no Terceiro mundo. "A função de levar a benção da civilização aos indígenas, 

era a responsabilidade do homem branco, obrigação moral que fazia parte do plano 
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divino. Por ironia da história, os governantes dos países de nova formação do Terceiro 

mundo, educados no Ocidente, sentem freqüentemente ter herdado essas mesmas 

obrigações relativamente aos habitantes das regiões menos acessíveis do interior do 

próprio país" {Leach, 1985:29). 

O projeto nacional autárquico do Paraguai foi, ao final, fadado ao fracasso pela 

sede expansionista de seu ditador, arrasado pela guerra que uniu, em Tríplice Aliança 

(1864-1872), os recém criados países que negaram, para si e para os outros, essa 

possibilidade de autonomia. A autoctonia manteve-se como dilema representacional às 

novas sociedades surgidas do fim do Pacto Colonial na Região Platina. Na Argentina e 

no Uruguai, tornou-se central a oposição entre, de um lado, os interesses conjugados 

de ladinos urbanos e representantes da oligarquia rural, empenhados ambos em 

estabelecer bases para uma economia de exportação de carne e, de outro, extinguir 

o modo de vida livre que os gaúchos e indígenas mantinham. 

Antes, o gaúcho havia servido econômica e militarmente como força de 

trabalho e de guerra. Na nova fase, o gaúcho foi marginalizado e compelido à 

disciplina das estâncias. Criou-se uma situação social que levava à transição dos 

papéis sociais, os caudilhos convertidos em patrões e os gaúchos em peões. Somente 

Artigas, segundo Ribeiro ainda, teria sido um caudilho sensível à contradição que 

aplastava os gaúchos, pois sabia interpretar seus anseios. Talvez por isso tenha sido 

tão fortemente rechaçado pela dobradinha ladinos-oligarcas. "Vencido Artigas, 

implantou-se, progressivamente, a ordem ladino-comercial e oligárquica-latifundiária 

que impôs, primeiro, o disciplinamento do gaúcho, através de todas as formas de 

compulsão e, depois, a sua substituição como força de trabalho nacional por 

imigrantes europeus, ao surgir a economia de exportação de cereais" (Ribeiro, 

1983:468). 

Interessante, aqui, fazer uma pausa no relato histórico para trazer, à discussão, 

aspectos conceituais em torno desse desabrochar das nações ibero-americana do 

Prata. Importante recordar o paralelo que a antropologia faz entre a nação moderna e 

o clã primitivo, entre a bandeira da pátria nacional e o totem clâníco. "Na verdade, a 

nação é um produto cultural que surge na Europa a partir do fim do século XVIII e que 

se constitui, de acordo com Anderson, em uma 'comunidade imaginada'. Nesse 

processo de construção histórica, a relação entre o velho e o novo, o passado e o 

presente, a tradição e a modernidade é uma constante e se reveste de importância 

fundamental. Se, como quer Weber, a nação 'é uma comunidade de sentimento que 
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normalmente tende a produzir um Estado próprio', é preciso invocar antigas tradições 

(reais ou inventadas) como fundamento 'natural' da identidade nacional que está 

sendo criada. Isto tende a obscurecer o caráter histórico e recente dos estados 

nacionais" (Oiiven, 1992:15). 

O Estado-nação é criado tanto pelo zelo das suas fronteiras geopolíticas, 

quanto pelo empenho em estabelecer fronteiras culturais e simbólicas entre o que faz 

ou não parte de si. Constrói-se, assim, uma identidade nacional e se imagina uma 

sociedade abrangida por ela, ainda que geralmente essa identidade apareça fraturada 

pelas reivindicações regionalistas, tradicionalistas e outras tendências 

descentralizadoras. O Estado-nação não está livre da presença difusa da crença e do 

mito, mesmo considerando sua modernidade e sua posição na história. Aí também se 

efetiva o princípio do mito, que é " ... transformar a história em natureza e a 

contingência em eternidade. Ele não se propõe a esconder ou ostentar algo, mas a 

deformar. Na medida em que a função específica do mito é transformar um sentido 

em forma, ele é sempre um roubo de linguagem. O mito nas sociedades modernas é 

uma fala despolitizada que se imagina eterna" (ib:26). 

Então, é pertinente pretender encontrar traços míticos na dimensão de 

intencionalidade política que passou a unir interesses e ideologias divergentes, entre 

os atores unificados pelos Estados-nações em seu regime e legalidade, na Região 

Platina do primeiro quarto do século XIX. Os ideais de independência, igualdade, 

fraternidade, liberdade, implantaram-se sobre o fundo dos dilemas sociais até aqui 

avaliados, sem crítica. No termos desta tese, o Estado-nação platin surgiu também 

como forma de sobre-velamento ou de entulhamento da perspectivação alóctone das 

alteridades autóctones, apenas re-editado de forma mais fugidia que sua precursora 

colonial, residindo nisso sua maior eficiência. 

A opção imediata da Argentina, Uruguai e Brasil, pela política de colonização 

através da imigração de contingentes europeus, é o mais claro indicativo da intenção 

básica da "nação" que surgia. Retomando e reelaborando a metáfora de Darcy 

Ribeiro, é como se estes Estados-nações tivessem surgido pelo aumento da 

capacidade reflexiva dos espelhos mirados à Europa, ao mesmo tempo que, de tão 

translúcidos, tornados muito mais invisíveis. 

No caso da Argentina e do Uruguai, o sistema produtivo agro-pastoril 

implantado pelo Estado-nação trouxe o imigrante e lhe deu todas as oportunidades de 

trabalho e de reconhecimento da propriedade, marginalizando os autóctones 
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(indígenas, gaúchos, ladinos pobres). "A principal característica deste processo é sua 

intencionalidade. Ela o faz um dos raros, senão o único caso da história em que uma 

liderança nacional aliena-se tão profundamente de seu próprio povo e alcança um 

poder de determinação tão imperativo que se propõe nada menos que substitui-lo por 

'gente de melhor qualidade', como seu projeto fundamental de construção de 

nacionalidade!! (Ribeiro, 1983:468). 

Houve a negação dos povos originários, reduzindo-os ao estrato social dos 

gaúcho, de quem a nova civilidade nacional roubava sua identidade. "Aos olhos do 

patriciado ladino, que regeu o processo, o gaúcho - 'esta gente selvagem de esporas e 

chiripá' - não era cimento e tijolo adequados para erigir uma nação. Atrelados à 

ideologia do liberalismo europeu, encantados com a fórmula de governo republicano 

implantada na América do Norte, explicando a riqueza e a sabedoria destas pela 

qualidade da 'raça' anglo-saxônica, formulam, sob a legenda de que civilizar é 

povoar, o projeto de substituir a gauchada nativa por 'gente de melhor qualidade'" (ib. 

p.469). 

É neste quadro que se deve buscar o entendimento da nostalgia tradicionalista 

do gaúcho e sua conversão gradativa em auto-imagem nacional, como acontece, 

muitas vezes, na Argentina e Uruguai de hoje. UÉ de se ver o calor nativista com que 

tanto uruguaios como argentinos, de pura matriz gringa, dizem versos de Martin 

Fierro ou lêem páginas de autores gauchescos, numa alienação típica de quem 

precisa adotar avós alheios para reconhecer-se e aceitar-se" (ib. p.464-5). Ribeiro não 

põe em crítica o fazer a leitura das obras literárias sobre o gaúcho, ·mas sim a "atitude 

de culto como é tratada". 

Esse culto revela aquela dimensão mítica que Oliven aponta permanecer junto 

às ideologias modernas; apenas, aqui, numa .singularidade marcante. Enquanto 

outras nações americanas buscaram peregrino dignificadores, " ... o gaúcho literário dos 

sulinos, assim como o avoengo indígena do paulista de 400 anos e o araucano do 

chileno, antes enaltecem a vítima do processo histórico que lhes deu nascimento 

como povo, do que os ancestrais reais" (ib. p.465). Eu incluo, aqui, o exemplo de Sepé 

Tiaraju para os riograndenses. 

Esta ocorrência é muito similar ao encontrado por Oliven no noroeste do Rio 

Grande do Sul. "O Trabalho de campo que realizei, em 1984, no 11 Musicanto Sul

Americano de Nativismo, revela material interessante a respeito da construção da 

identidade gaúcha. Santa Rosa, a cidade sede desse festival, fica no noroeste do 
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estado, na região das Missões( ... ).Fiquei morando no acampamento do festival, onde 

havia um número grande de jovens, que, durante o dia, ficavam tomando chimarrão, 

conversando, ouvindo música( ... ). Eram todos brancos. Mas o que me surpreendeu foi 

o fato de, com grande freqüência, cantarem músicas em que falavam de seu sangue 

guarani. .. Procurei em vão por índios no acampamento e na cidade .. (Oiiven, 

1992:1 05-6). 

Considera-se, que a expHcação proposta por Ribeiro para o fenômeno não 

dimensiona nem corresponde à riqueza do diagnóstico expresso em sua formulação, 

pois mantém sua pré-compreensão integracionista, que entende a "fusão" nacional 

como fim inevitável, onde todas as etnias originarias teriam sido completamente 

diluídas e as contradições apontadas resolvidas. Para ele, essa " .. .incongruência 

ideológica ... é uma indicação de como está incompleto o seu processo de maturação 

étnico-nacional" {Ribeiro, 1983:465). Prefiro considerar a incongruência como 

qualidade inerente dessa ideologia já senil de tão maturada. 

Mais pertinente, no cas~, é aproximar a perspectiva apresentada por Oliven 

para o caso do gaúcho riograndense: "o que ocorreu foi uma ressemantização do 

termo [também das relações sociais estabelecidas em torno dele], através do qual um 

tipo social que era considerado desviante e marginal foi apropriado, reelaborado e 

adquiriu um novo significado positivo, sendo transformado em símbolo de identidade 

regional [no caso platina, identidade nacional]" (Oiiven, 1992:50). Agora que os índios 

estão muito enfraquecidos - enquanto grupos etnicamente manifestos - dentro do Rio 

Grande do Sul, " ... é possível apropriar-se de seus símbolos e transformá-los em 

símbolos de identidade regional" (ib:103). 

Por outro lado, quer-se manter o diagnóstico perspicaz que Darcy Ribeiro, 

identifica às sociedades nacionais argentina e uruguaia, do que parece ser a antiga 

oposição entre crioulos e reinóis, agora aparecendo travestida numa nova roupagem 

de modernidade, mantendo lustrado o espelho que reflete a Europa pelo roubo da 

identidade do autóctone. "A assunção de uma postura européia apenas se sente, no 

Rio da Prata, na valorização, pela classe dominante, do que é francês e inglês; no 

cultivo de hábitos, modas e atitudes parisiense, britânica e, ultimamente, ianques, o 

que é igualmente artificioso em face da composição real da população" {Ribeiro, 

1983:465). O mesmo diagnóstico de Tamagno apresentado no introdução deste 

trabalho. O projeto nacional fez-se resguardando o eurocentrismo das elites. 
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Todas essas são manifestações ligadas à oposição aloctonia-autoctonia que 

vem sendo analisada, mesmo quando a ascendência nativa é explicitamente 

reivindicada. Hoje, o clamor literário e musical pode exaltar a origem indígena ou 

gaúcha, mas fixa uma imagem idealizada (hiper-real) do índio ou do gaúcho, seguindo 

o perfil típico das ideologias surgidas na historicidade dos Estados-nações, que 

difundem a crença sobre a grande antigüidade de seus fund~mentos, de um passado 

quase eterno e imortal. Essa busca pelas raízes autóctones seria, assim, apenas mais 

uma outra forma de entulhamento (vetamento) da autoctonia real, em sua diversidade, 

dentro da unicidade e centralismo implantados pelos novos estados-nações. 

Muitas das pessoas que entoam, hoje, uma origem indígena ou gaúcha, 

podem, como observado diversas vezes, serem os mesmos a discriminar os 

autóctones decaídos (marginalizados) com os quais convivem quotidianamente nas 

relações assimétricas da situação social que os une. Trata-se da regra de que o índio 

bom é o índio distante (tempo/espaço) ou morto, e o próximo nunca é o legítimo, mas 

sim o objeto da estereotipia porque abala em sua insistente reação à força civilizadora; 

remetido, portanto, ao nível indiferenciado da natureza (o bugre). 

Como acontece com o santo no ditado popular, nativo de casa também não faz 

milagrel Diversos informantes não-índios, moradores nas imediações de áreas 

Indígenas Kaingang do norte do RS, expressaram reconhecer como índios "de 

verdade" os do Paraguai, da Amazônia ou do Mato Grosso, não seus vizinhos. Os 

daqui teriam: na opinião deles, perdido a pureza e a ingenuidade tidas como marcas 

da indianidade legítima. A hiper-realidade do índio produzindo a denegação do 

autóctone real. 

Outro exemplo é o caso dos remanescentes materiais das Missões, no , 

noroeste do Rio Grande do Sul, onde fica evidente uma contradição entre o passado e 

o presente. Como é possível conceber a incorporação dos remanescentes materiais 

missioneiros enquanto Patrimônio Nacional24 
, a declaração do sítio arqueológico de 

São Miguel como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1983, a exploração 

turístico-cultural da imagem das Missões em toda a região noroeste do RS, o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa histórica, arqueológica e arquitetônica em 

terno do tema com o envolvimento de diversas instituições e volumosas equipes; isso 

24 Os sítios arqueológicos de São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista e São 
Nicolau estão registrados em livro-tombo como patrimônio nacional desde a vigência do 
Estado Novo. · 
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lado a lado com a supressão do dado óbvio de reconhecer que os descendentes 

missioneiros, oito gerações após Sepé Tiaraju ter bradado sua histórica frase, 

continuam a ser, pegando emprestada a expressão de Meliá para o Paraguai, 

"estrangeiros em sua própria terra" (Meliá, 1988). 

As Missões, enquanto "patrimônio material", tornaram-se então objeto de 

contemplação regional, nacional, internacionaL Aos descendentes dos que realmente 

construíram isso, é reservado apenas o espaço de "morte simbólica"25
, de 

desconhecimento e ignorância em relação à sua invisibilidade atual. Na construção 

social da identidade gaúcha riograndense, a presença dos índios, como a dos 

negros,é extremamente esmaecida, invisíveL Muitos textos historiográficos 

reproduzem a denegação colonial do autóctone, enfatizando que o território rio

grandense era uma "terra de ninguém" nos primórdios da colonização ibérica (Oiiven, 

1992:53). 

"Se a construção dessa identidade tende a exaltar a figura do gaúcho em 

detrimento dos descendentes dos colonos alemães e italianos, ela o faz de modo mais 

excludente ainda em relação ao negro e ao índio que comparecem no nível das 

representações de uma forma extremamente pálida" (ib: 1 00). Seria isso outro indício 

de que, no Rio Grande do Sul também se desenvolveu alguma forma de feixes 

representacionais de espelhamento na Europa, ao estilo do que Ribeiro avalia para a 

Argentina e Uruguai? Provavelmente sim. 

3.9- Os Guarani-missioneiros depois da Conquista portuguesa da região das 

Missões Orientais: extinção ou velamento? 

As primeiras décadas do século XIX foram marcadas pela crise de 

desagregação do monopólio colonial e a gradativa instalação dos monopólios 

capitalistas, particularmente ingleses na Região Platina e Brasil. A fixação definitiva da 

fronteira oeste do Rio Grande do Sul levou à gradativa alienação das terras dos 

indígenas missioneiros, pela prática do governo conservar o sistema de comunidades 

e estâncias subordinadas a administradores ligados aos militares comandantes das 

missões (Venzon, 1991a:114). 

Entre 1801 e 1828, foi o período de extinção da vida nos Sete Povos. ttAs terras 

foram distribuídas aos conquistadores e aos que se comprometessem a habitá-la e 

25 Exemplo é uma reportagem publicada na revista Ícaro, cuja cópia está anexada ao item 2.4 
desta tese. 
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defendê-la. ( ... ) De São Paulo, deslocaram-se centenas de famílias para povoar as 

Missões. E tão grande foi o êxodo, que o governo paulista se alarmou e pensou em 

medidas capazes de estancar o movimento migratório. As comarcas de Curitiba e 

Lages viram o terço, no mínimo, de seus habitantes seguir para o eldorado 

missioneiro. Ora, isso foi providencial para a segurança da nova fronteira, já então 

definitivamente marcada pela linha d'água do rio Uruguaiu (Ferreira Filho, 1974~63-4). 

O caudilho José Gervásio Artigas opôs-se à forma como se encaminhou o 

processo revolucionário em Montevidéu, fugindo de lá levando consigo grande parte 

da população oriental para a margem direita do rio Uruguai, de onde dirigia operações 

de guerra para sul e leste, dentro do território rio-grandense. A partir de 1817 começou 

um período de lutas sangrentas na região conquistada das Missões, entre tropas 

portuguesas e os combatentes de Artigas. Os próprios índios missioneiros ficaram 

divididos lutando em tropas antagônicas. 

A ocupação portuguesa havia eHminado com qualquer resquício do 1-ribalismo" 

ou da relativa unidade política que os Guarani-missioneiros tiveram até a segu,nda 

metade do século xvm I transformados em grupos familiares a vagar pelos refúgios de 

mato em busca de sobrevivência. Muitas famílias indígenas foram fragmentadas, os 

homens engajados nas tropas de ambos os lados e as mulheres índias transformadas 

em "chinas" aos serviços das milícias. A batalha de Taquarembó foi o ponto culminante 

da guerra contra Artigas em 1820, quando foram aprisionados 505 homens 

conduzidos a Porto Alegre para serem empregados em obras públicas. Eram quase 

todos Guarani-missioneiros. 

Parte deles foi enviada ao litoral norte, para trabalhar na construção do forte, 

das Torres. O viajante, botânico e fisiologista francês, Auguste de Saint-Hilaire 

encontrou contingentes deles quando passou pelo litoral norte, relatando que 

revelavam traços de sangue espanhol e que "todos conhecem o espanhol e a língua 

geraL Notei, porém, que, quando falam esta última língua, utilizam vocábulos às vezes 

diferentes dos que se acham consignados no dicionário dos jesuítas" (citado em 

Ruschel, s/d: 1 ). Informa também que os portugueses haviam organizado um 

Regimento de índios Guarani das Missões desde 1808, parte deles enviados como 

milicianos para servirem guarda no Presídio de Torres, conforme pesquisou Ruy 

Ruschel (Ruschel, s/d)26
. 

26 0 texto sobre a "Presença platina na formação de Torres" de Ruy Ruschel resgata 
importantes dados históricos sobre a participação de índios missioneiros nas origens da 
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Em 1821, o mesmo viajante atravessou a região das Missões orientais e 

constatou a decadência em que elas se encontravam. A economia estava mal, o 

cultivo agrícola decadente e os rebanhos desorganizados. Chegou por São Sarja, 

onde rapidamente identificou a dispersão indígena provocada pela decadência 

missioneira. ltEncontrei também aqui uma família de índios fugidos. Esses infelizes 

dispersaram-se por toda a Capitania, achando sempre poucos meios de subsistência" 

(Saint-Hilaire, 1987:130). São Nicolau, a do rio Uruguai, estava em decadência e 

ruínas, sua pequena população índia vivendo na mais completa ((indigência". Não 

havia mais do que duas dúzias de casas habitadas, encontrando apenas crianças, 

mulheres e velhos. 

Nas imediações de São Nicolau ainda encontrou estâncias e chácaras 

plantadas pelos índios. Fez contato com os militares e portugueses paulistas que 

tomavam posse de grandes extensões de terras outrora pertencentes aos povoados. 

As terras de São Nicolau já estavam ocupadas apenas por dois brancos. Conheceu o 

administrador da Região das Missões, Marechal Chagas, que se valia da sua posição 

como responsável pelos índios para tirar proveitos materiais. 

Saint-Hilaire também deixou registradas, diversas passagens sobre a situação 

da população missioneira, mas a partir da sua educação aristocrática em Orleans 

(Venturella, 1994:92). Ainda que limitado por suas pré-compreensões etnocêntricas, 

deixou importantes comentários em torno aos índios com os quais se deparava. 

~como remediar, nas atuais circunstâncias, tantos males? Confesso não ver nenhum 

meio. A civilização não nasceu para índios, visto ser fundada inteiramente na 

concepção do futuro, que lhes é absolutamente estranha. Cercados de homens ' 

civilizados os selvagens não podem volver completamente ao estado de bárbaros. Até 

serem completamente absorvidos pelos brancos terão de viver de modo muito pior 

que a vida selvagem, visto terem perdido a inocência peculiar aos seus ancestrais 

quando viviam em plena floresta, e visto não possuírem qualidades necessárias à vida 

em sociedade, da qual não podem entretanto sair. ( ... )Os guarani apenas podem ser 

comparados às crianças de nossa raça" (Saint-Hilaire, 1987:127). 

cidade de Torres, inclusive referindo nomes de prováveis famílias com ascendência indígena. 
Ainda que o autor seja advogado,· não deixa de elaborar uma busca similar ao que realizo 
nesta tese. "Infelizmente, poucas são ainda as noticias a respeito dos contingentes guaranis 
que viveram em Torres nos primórdios da formação e seu núcleo urbano" (Ruschel, s/d:3). No 
futuro, algum etnógrafo poderá buscar o des-velamento desses prováveis invisíveis. 
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Saint-Hilaire é explícito, despreza a ingenuidade infantil dos índios. Perpetuava

se, assim, aquela significação colonial em tomo da imprevidência indígena, da falta de 

direção, da necessidade de uma orientação civilizada. O nascente Estado-nação 

brasileiro encontrou nesse tipo de argumento, legitimidade para assumir o papel de 

pai frente aos autóctones, para exercitar sobre eies a tutela. 

Ao mesmo tempo, Saint-Hifaire explícita a completa incompatibilidade entre a 

inocência peculiar ,que atribui ao selvagem em seu suposto estado bruto e natural, e o 

universo da ~~sociedade" que se firma compulsoriamente enquanto uma civilização que 

não tem lugar para índios, pois fundada pelo velamento da negação das alteridades 

originarias. Certo é que Saint-HHaire não tinha parâmetros conceituais para neutralizar 

suas pré-compreensões etnocêntricas, para perceber mais amplamente o que havia 

além de pura indeterminação natural no comportamento que descreve dos Guarani

missioneiros. Quase toda sua descrição é pela diferença negativa em .. relação à sua 

civilidade, com exceção da índole dócil, da obediência, da idolatria de imagens e a 

volúpia e feiura das mulheres. 

Ao mesmo tempo, diagnostica para o Rio Grande do Sul, a permanência, em 

pleno século XIX, daquelas alianças originadas pelo cunhadasco entre índios e 

espanhóis, o que critica por criar costumes mistos e levar os brancos à barbárie 

(lembremos, não se pode virar nativo!). Relata o caso de um de seus hospedeiros 

brancos que se ajuntou, a contragosto de seu pai, fugido com uma mulata. "Depois, 

meu hospedeiro se enamorou por uma índia, com a qual tem filhos e, apesar de 

saber que ela se entrega a qualquer um, não cessa de presenteá-la. Sua legítima 

mulher se desgostou com esse modo de vida e o abandonou. Ao citar esses fatos, em 

si desinteressantes, é para chamar a atenção dos males que causa nas famílias a 

mistura de índios e brancos. Estes não são os únicos. Todos os cultivadores da 

província têm nas suas casas índios que lhes servem de peão. Suas esposas e filhas 

têm continuamente sob os olhos os exemplos de libertinagem das índias e, 

familiarizando-se com o vício, tornam-se tão pouco castas quanto as próprias índias" 

(Saint-Hilaire, citado por Venturella, 1994:97). 

O viajante francês fixa tais costumes como traços de desuniões familiares -

como se uma anemia social, onde eu apontaria a existência de uma situação social 

peculiar de alianças, derivada da conquista portuguesa das Missões. Alianças 

assimétricas, é verdade, pois os luso-brasileiros só falavam aos índios numa dureza 

extrema, o que não foi interpretado como sinal de maldade por Saint-Hilaire. 
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"Testemunhas contínuas da inferioridade dos homens dessa raça, eles se acostumam 

a quase confundi-los como animais, e ninguém será considerado bárbaro, se para 

adestrar um cão ou domar um cavalo, tiver necessidade de lhe dar umas chicotadas. 

A humanidade, em certos casos, não pode ser olhada senão como fruto do raciocínio, 

do qual homem se educação não é suscetível" (ib.p.98). Três séculos depois e os 

índios continuavam a ser efetivamente tratados como animal na Região Platina, 

enquanto um racionalista francês justificava o ato pelo seu sentido didático. 

Em 1828, o caudilho Frutuoso Rivera toma posse virtual de toda a região das 

Missões orientais, retornando depois ao território uruguaio, seguido da maior parte dos 

índios missioneiros. Foi o último grande êxodo dos remanescentes das populações 

.missioneiras. Os índios de Rivera foram para Bela Unión. Três anos mais tarde em 

Salsipuedes, 40 deles foram mortos e 300 transformados em escravos, por mando do 

próprio Rivera. 

Aurélio Porto considera que esse êxodo como sendo o momento de 
./ 

despovoamento final da região pelos missioneiros (Porto, 1954b:384). A etnografia 

dos invisíveis mostra que esse referido despovoamento é uma hipótese sem 

fundamentação, ainda mais quando lembramos a descrição que Saint-Hilaire tinha 

feito sobre a incorporação dos indígenas nas famílias luso-brasileiras. 

3.1 O - Independência e imigração alemã sobre enclaves de populações 

originárias nas matas do Rio Grande do Sul 

Feita a independência do Brasil e nomeado o primeiro presidente da Província 

em 1824, Visconde de São Leopoldo, foi deflagrado o processo de imigração de 

contingentes alemães ao Rio Grande do Sul (Rache, 1969). Os imigrantes vieram pela 

intenção do Estado-nação brasileiro em povoar regiões ainda ameaçadas pelos 

espanhóis, colonizar as matas infestadas por selvagens, que necessitavam ser 

afugentados, e para se contrapor ao latifúndio e à escravidão pelo modelo da pequena 

propriedade familiar. O novo colono deveria ser tanto soldado, como agricultor, e os 

alemães satisfaziam os critérios. 

Para o sul, o objetivo explícito. era combater o ''despovoamenton de grandes 

áreas "abandonadas" e recuperar a lavoura decaída em detrimento da criação do gado 

e fabricação do charque. Aqui no sul do Brasil, aplicou-se também a legenda do 

civilizar é povoar, dando uma apresentação positiva ao projeto de substituir o 

autóctone, os índios e a gauchada nativa por "gente de melhor qualidade". 
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A colonização pela imigração produziu a ampliação do processo de apropriação 

tegal e individualista da terra na porção centro e norte do estado, fixando amarras mais 

contundentes ao utilitarismo capitalista e exacerbando os confrontos entre os povos 

nativos refugiados nas matas, os mestiços e muitos outros nacionais, em detrimento 

dos europeus que recém chegavam. Os imigrantes introduziram novo modus vivendi, 

em expansão sobre áreas florestadas, produzindo um verdadeiro cerco civilizatório 

avançando sobre as áreas-refúgios habitadas por grupos nativos, sem lesar o 

tatifúndio tradicionaL ~Assim sendo, os projetos de colonização contemplavam, 

normalmente, regiões florestais habitadas por povos nativos que deviam ceder o 

espaço para as novas fronteiras pioneiras do espaço capitalista" (Gregory, 1991:148). 

Deve-se considerar a natureza da natividade dos que foram afetados, pois não 

se trataram exclusivamente dos grupos indígenas. Os descendentes mestiços dos 

sesmeiros lusos-brasileiros também o foram, pois tinham sido assimilados em demasia 

aos sistemas de produção e circulação de recursos vigente entre os povos originários. 

Por isso, seu direito de herança foi usurpado para imigrantes e seus aêscendentes. 

Este foi o caso ocorrido com a Borboleta, como indicam os dados apresentados em 

2.2). Ou seja, a imigração alemão produziu uma grande tensão social expressa em 

muitos conflitos em torno à questão da propriedade da terra (Tramontini, 1994). u.A 

imigração veio a localizar-se dentro de um sistema de terras que, bem ou mal, 

funcionava há séculos [a doação de sesmarias] e com o qual era incompatível" (Sebalt 

Rüdiger, citado em Tramontini, 1994:62). 

O sistema pensado para a imigração deveria reformular o sistema de posse, 

suprimindo a sesmaria e reaparelhando administrativamente o Estado. No entanto, o 

poder foi tomado pela forte classe dos latifundiários e C?S planos reais ampliaram a 

contradição sobre os grupos autóctones, aglomerandos nos cada vez menores 

núcleos naturais de matos, onde existiam as sesmarias não-pecuaristas afetadas pelo 

avanço das colônias. "Num quadro de conflitos de interesses, a organização 

burocrática incipiente do Império, os desmandos administrativos, o crescimento e 

expansão da zona colonial, a valorização das terras, a especulação, a política fundiária 

em processo de definição, dentre outros elementos, definem um panorama de tensões 

no que se refere à posse e propriedade das terras coloniais desde o início de sua 

demarcação até meados do século XX\\ (Tramontini, 1994:55). Tramontini só se 

equivoca em supor que esse panorama de tensões tenha acabado há 50 anos, pois o 

movimento da Borboleta está para demostrar sua continuidade até hoje. 
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As primeiras levas de alemães foram assentadas em colônias na margem do 

rio dos Sinos. Visconde de São Leopoldo abriu, em seguida, o assentamento de 

imigrantes em direção ao litoral norte e em direção às Missões. Estas duas áreas não 

prosperaram como a primeira, pois estavam distantes do sistema fluvial do Guaíba, 

por onde penetrava o progresso e escoava a produção. Aos poucos .. os imigrantes 

dessas colônias lldecadentes" foram sendo "'nativizados,\ ao ponto de sua integração à 

sociedade regional. O isolamento frente aos centros civilizadores lhes trouxe a 

estagnação autóctone que deveriam combater. 

Das margens do rio dos Sinos a colonização progrediu para o norte, em 

direção às encostas florestadas do planalto e ao interior dos vales que o recortam. Os 

alemães começaram a desbravar a mata espessa e a abrir clareiras. Foi aí que os 

colonos imigrados adotaram muitas das estratégias indígenas de sobrevivência em 

áreas florestais, a começar pela prática de cultivo pela sistema de roças (corte e 

queimada). Aos poucos, os imigrados foram se ajustando às circunstâncias locais, ao 

ponto de alguns colonos alemães virem a adotar escravos negros (Feo:eira Filho, 

197 4:85), num tipo de retação que eles desconheciam na Europa. 

Após a Revolução Farroupilha (1835-1845), houve uma crescente valorização 

das terras, conseqüência do aumento populacional, especulação e concentração da 

propriedade. Essa diretriz instaurou-se " ... num quadro de política agrana 

razoavelmente desregulamentado, onde se somam os antigos problemas de 

demarcação de lotes distribuídos pelo governo aos colonos chegados após 45, vai 

desdobrar-se numa prática comum de invasão das terras devolutas pelos colonoss•. 

Outra vez, o caso etnográfico da Borboleta é um exemplo contundente desse processo 

de esbulho no alto no Jacuí. 

Os núcleos de povoamento luso-brasileiros no Rio Grande do Sul surgiram e 

desenvolveram dentro de uma lógica geográfica própria. Como já foi visto, o primeiro 

acesso foi através do litoral norte via Laguna. Depois, surgiu o caminho pelos Campos 

de Cima da Serra, via Vacaria para Curitiba. A fundação de Rio Grande abriu acesso 

terrestre para a campanha sul e oeste, além de viabilizar a expansão de núcleos de 

povoamento por toda a bacia formadora do Guaíba (Rio Pardo, Santo Amaro, Triunfo). 

A demarcação do Tratado de Madrid abriu um caminho terrestre do estremo sul até o 

centro do estado (Santa Maria), subindo a Serra de São Martinho até ligar com o 

caminho jesuítico para os eNais e vacaria do Pinhal na proximidade de Cruz Alta. 

304 



305 

No final do século XVIII, o contrabando de gado, efetuado por paulistas através 

do caminho jesuítico do planalto, fundou bases do traçado de colonização efetuada, 

através das estâncias apropriadas por luso-brasileiros, depois da conquista das 

Missões orientais. "Os campos eram a zona de circulação livre e pluridirecional, onde 

os povoadores se disseminavam pelas primeiras fazendas isoladas pelas distância 

enormes. A mata era vencida em alguns poucos trechos de menor largura entre as 

zonas de campos povoados e nela se estabeleciam apenas alguns pontos de pouso 

em torno dos quais surgiam roças para produtos de subsistência" {Bernardes, 

1997:56). 

Na região do planalto, o povoamento pela ocupação paulista tinha fronteiras 

vagas e difusas. "No nordeste havia mata insulando os campos; de tal modo a zona 

florestal era despida de interesse para a fixação do povoador que ela chegou a 

constituir uma faixa de fronteira natural. Entre os campos de Passo Fundo e os de 

Lagoa Ve.rmelha - Vacaria, na ligação entre as matas da Encosta e as do Uruguai, 

existe uma mancha de campo que os primitivos ocupantes do Planalto denominaram 

(campo do meio\; a leste havia o tmato português' e a oeste o (mato castelhano' "'(ib:56-

7). 

Na primeira década do século XIX, todos os campos do Rio Grande do Sul já 

haviam sido ocupados por luso-brasileiros, pela expansão livre e desordenada das 

estâncias. Multiplicaram-se extensas propriedades fundadas na economia do 

pastoreio. "De acordo com as normas vigentes, eram concedidas sesmarias de três 

téguas de campo (13.068 hectares), mas não eram poucos os que concentravam em 

suas mãos até 16 ou 20 léguas (263.360 hectares)" (ib:58). Ainda assim, as áreas de , 

mato permaneceram durante muito tempo inaproveitadas, apenas atravessadas por 

caminhos e sempre em suas partes mais estreitas. A erva mate dos ervais 

missioneiros, localizados de maneira abundante na periferia das florestas, também 

incentivava penetração regular dos luso-brasileiros para a sua coleta. 

Até mesmo os colonos açorianos haviam abandonado a agricultura praticada 

pela roça, em áreas bordeando matos, e se transformaram em criadores, dispersando

se pela campanha sul. À época, a agricultura não era considerada compatível com a 

dignidade de homens livre, cujo gosto era cavalgar e pelear. "Até a terceira década do 

século XIX, as numerosas cidades e povoações que se originaram no Rio Grande do 

Sul situavam-se todas em campo aberto ou, quando muito, na borda da mata. As 

grandes áreas de terras florestais eram, sem força de expressão, regiões 
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anecumênicas. ( ... ) Contudo, nessa época já se dera início ao desbravamento das 

matas e um novo cicio povoador se desencadeava. ( ... )0 povoamento luso-brasileiro 

esmoeceu na fímbria da mata, até onde ia o espaço livre para rodar o laço ou atirar a 

boleadeira. Daí para diante se necessitava de quem manejasse ·o machado, para abrir 

as clareiras, e a enxada, para cultivar entre os troncos abatidos" (Bernardes, 

1997:65). 

3.11 - Constrição das populações originárias à criação das linhas coloniais para 

imigrantes no Rio Grande do Sul 

Ainda que muito pertinente a interpretação geográfica que apresenta sobre o 

processo de expansão da colonização no RS, não se pode concordar com Nilo 

Bemardes, ao dizer que as áreas de floresta eram desabitadas de humanidade antes 

da imigração. Como dizem até hoje os Mbyá, onde tem mato é sua terra tradicional. 

Assim também consideram e vivem, à sua forma, os Kaingang. As "-regiões 

anecumênicas" foram, na verdade, locais de refúgio para múltiplos grupos nativos ao 

longo dos séculos, o que se pode confirmar tanto pelos documentos históricos, quanto 

pela etnografia. 

Tanto isso é verdade, que uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos 

imigrantes da primeira geração foi os ataques dos nativos refugiados na Serra Geral e 

vale do rio Caí (Ferreira Filho, 1974:84). O primeiro caso foi no inicio de 1829, com 

três colonos mortos e um ferido a flechadas. Em 1831, mais três colonos são mortos e 

uma menina raptada, depois resgatada em cima do planalto. Motivos mais do que 

suficientes para a implementação do contra-ataque dos agentes de colonização. Os 

índios retraem-se mais para o interior das encostas do planalto, espremidos entre as 

colônias alemãs em expansão na Depressão Centrai desde o sul e leste e o latifúndios 

pecuarista dos Campos de Cima da Serra a norte e oeste. 

Sobreviviam, então, na porção superior dos vales encaixados dos rios da 

região. Para leste estavam os Xokléng (Aparados da Serra, nascentes dos rtos 

Mampituba, Cardoso, Maquiné, Tainhas, dos Sinos). Mais para oeste, grupos 

Kaingang vagavam pelos interior da matas dos rios Caí, das Antas, Alto-T aquari e 

Alto-Jacuí. Ambos os grupos atravessavam os campos do planalto e sobreviviam, 

sazonalmente, dos recursos alimentares obtidos nas concentrações nativas de 

Pinheiro araucária, distribuídas no ecótono de junção e~tre os matos fluviais e os 

Campos de Cima da Serra. 

306 



307 

A repressão civilizada surtiu efeito momentâneo, fazendo que o ataque dos 

rndios se resumisse a "roubar' anrmais das fazendas do planalto. Em 1843, a 

Assembléia Legislativa do Império decretou a incorporação aos "nacionais'' das 

estâncias dos índios das Missões orientais, sem que o esbulho do patrimônio indígena 

ocorresse através de qualquer pleito judicial (Venzon, 1991a:114). Em meados do 

sécuio XlX, os Guarani-missioneiros estavam quase completamente dispersos nos 

matos de ufundo de campo", dentro das estâncias e fazendas apropriadas por iuso

brasiieiros. 

Havia também aque~es contingentes deslocados em bloco para os 

aldeamentos criados em São Nicolau do Rio Pardo, Cachoeira do Sul e Gravataí, para 

as cidades de São José do Norte, Porto Alegre, e Santo Antônio da Patrulha, afora os 

prisioneiros e milicianos encaminhados a Torres ou tantos outros locais sem referência 

documentaL Não se podem esquecer também mais duas outras áreas consignadas 

pela administração da Província para os descendentes Guarani-missioneiros, mantidas 

até essa época: a estância ou rincão de São Vicente (próxima à atual Santa Maria) e o 

povoado missioneiro de São Luiz Gonzaga, único dos Sete a ter mantido população 

indígena atdeada ao longo do século XIX. São Vicente e São Nicolau do Rio Pardo 

eram aldeamentos em processo bastante avançado de intrusão por posses de 

particulares brancos, estando extintos por volta de 186027 
• 

Com a imigração alemã, as terras florestais começavam a valorizar. Em 1849, 

o Império concedeu às províncias terras para colonizar, através de lotes familiares de 

22 hectares cada. Nilo Bernardes ressalta que, à época, registraram-se diversos 

abusos cometidos por particulares que ~~ ... registravam glebas como se fossem de sua 

'posse' ou ocupação e, antes mesmo de receberem o título definitivo, retalhavam-nas 

e vendiam-nas em lotes coloniais" (Bernardes, 1997:71). 

Essa estratégia ilícita tornou-se padrão nas linhas de frente de expansão da 

colonização alemã sobre os territórios de povos originários no Rio Grande do SuL Ela 

foi apresentada etnograficamente como ainda em uso na região do Alto Jacuí e 

Missões. O movimento da Borboleta traz rica demonstração disso. 

Resultante desse novo estímulo oficial à expansão da ocupação, foram criadas 

novas colônias ao longo da encosta do ptanatto para oeste, como Santa Cruz ( 1849) e 

Nova Petrópolis (1858), a primeira no vale do rio Pardinho. A navegação pelo rio Jacuí 

27 Há documentação relativa à administração desses aldeamentos no Arquivo Histórico do Rio 
Grande do Sul (Porto Alegre). 
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e seus tributários da margem esquerda permitia acesso fácii até o sopé da encosta, 

em certos pontos que serviam como base de penetração para os novos imigrantes 

que chegavam. No entanto, a dificuldade de comunicação não possibilitou que os 

colonos adentrassem em direção à porção superior dos vales e encostas, baluarte dos 

grupos familiares aborígenes arredios ao processo civilizador. 

A política governamental de terras também foi dirigida no sentido de assentar 

imigrantes em áreas liberadas, gradativamente, pela reunião dos grupos familiares 

nativos, antes em dispersão pelas matarias, concentrados em aldeamentos oficiais 

criados para esse fim. Ítala Becker fez a reconstituição histórica de todo esse processo 

(BasHe Becker, 1976). Entre 1848-1850 foram criados os aldeamentos de Guarita, 

Nonoai e Campo do Meio, para acomodar os grupos perturbados pela expansão da 

colonização alemã. Quero marcar o fato de que essa política indigenista partia do 

princípio de produzir a concentração dos índios em aldeias oficiais, retirando-os do 

mato e lhes introduzindo na civilização pela aculturação forçada e útil ao modelo da 

propriedade privada capitalista. 

A Lei de Terras ( 1850) deu um golpe radical sobre os direitos dos povos 

originários aos seus territórios tradicionais, pois o registro oficial das terras serviu para 

oficializar a instituição do latifúndio e proibir o direito de posse. O governo imperial 

solucjonou o impasse partindo do pressuposto jurídico de que as terras ocupadas 

pelos índios eram terras do Estado, logo "livres" para serem "colonizadas" através da 

imigração. De alguma forma, essa política tentou copiar o sucesso da experiência 

jesuítica peta ~redução", sem dimensionar, entretanto, que tal sucesso derivou de uma 

intenção territorial exatamente oposta ao que se queria introduzir então. Os jesuítas 

estimularam a expansão territorial do Guarani cristianizados e os mantiveram senhores 

de seus territórios, em proveito da expansão do Império espanhol; em torno de 1850, 

a província estimulava, pela violência militar, a constrição gradativa da população 

Kaingang. Missionários jesuítas foram novamente aceitos pela província para a 

catequização destes índios nos aldeamentos criados, sem condições de repetir a 

experiência. 

Por isso, Basile Becker afirma que ~ ... em função do processo colonizador, o 

Kaingang e, em parte o Guarani, parece ser considerado não o legítimo dono da terra, 

mas o intruso. É aquele que, de uma ou outra forma deve ser retirado da ârea em 

que sempre viveu, isto é, das chamadas terras devolutas destinadas à colonização. 

Com este objetivo, além dos aldeamentos provinciais criados para concentrar índios 
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em questão, criaram-se também as Companhias de Pedestres que atuam sobre índios 

arredios" (Basile Becker, 1976:50). Este diagnóstico ilustra o que se tem chamando de 

negação oficial, pelo Estado-nação, das alteridades autóctones, em proveito dos 

aJóctones, no sul do Brasil. É necessário que se diga entretanto, a documentação 

indica consciência de alguns administradores frente ao absurdo do processo de 

alienação dos territórios das populações originárias23 
• 

A administração provincial promoveu concentrar as populações Kaingang, 

Xokléng e Guarani nos aldeamentos oficiais, criados principa~mente na região do Alto

Uruguai, servindo-se da cooptação de algumas lideranças nativas e das milícias da 

Companhia de Pedestres para aprisionar os grupos dispersos nas florestais e os fixar 

no interior das áreas reconhecidas como indígenas. A abertura de estradas também 

foi outra estratégia para fraturar e provocar a fuga dos grupos naüvos -l'.esistentes nas 

bordas do planalto. 

No início de 1852, os índios voltaram a atacar uma família de colono na Colônia 

de Taquara do Novo Mundo, matando um homem e raptando sua mulher, uma filha 

casada e cinco menores. Foi organizada uma partida composta de mestiços e 

vaqueanos dos matos conhecedores dos hábitos selvagens. No ano seguinte, o grupo 

do "bugre" João-Grande foi desbaratado pela partida liderada pelo cacique Doble e os 

reféns resgatados, fugindo o restante dos indios para não mais voltar àquela região, 

dizem os documentos. 

3. 12 - A força do machado imigrante contra as brenhas e seus habitantes 

fantasmas 

Ainda que não seja objeto central desta tese, é possível identificar nítida 

diferença na forma de tratamento e descrição dada aos nativos, se o relato foi feito por 

espanhol ou português, em comparação com aqueles feitos por alemães. lsso foi 

identificado por Arno Kern em sua leitura dos textos jesuíticos coloniais. "Enquanto os 

jesuítas nascidos na América {como Roque Gonza\es) ou os de origem ibérica jamais 

criticam os índios, os de origem austríaca ou alemã (como o Padre Sepp) não 

28 Venzon cita o relatório do presidente da província, José Antônio Pimenta Veiga, em 1850, 
que escreveu o seguinte: "Em verdade, os indígenas são pelo menos os nossos colonos 
naturais, e seria injustificável, que despendêssemos grossas somas com colonos de além
mar, e mesquinhássemos algumas quantias a bem desses americanos (citado por Venzon, 
1991:114). 
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compreendem a mentalidade guarani, para os quais a vida não era para ser dedicada 

para a produção, mas para viver'' {Kern, 1985:65). 

Ao que parece, o alemão, principalmente o imigrante individualista do século 

XlX, enfrenta as atteridades autóctones sem compreendê-las como tai, negando-as 

como verdadeira humanidade, justificando assim sua participação superior no 

processo civmzatório suibrasiieiro. Há comentários típicos do que chamamos hoje 

racismo, num nível muito mais marcado do que encontramos na documentação iuso

brasiieira. 

Traz-se, a título de exemplo pertinente, alguns trechos escritos pelo alemão 

Roberto Cristiano Bertoldo Avé-Lallemant, quando (1858} ele visitou a aldeia 

decadente de São Nicolau do Rio Pardo e a compara com a próspera vida civilizada 

da colônia vizinha de Santa Cruz. "Construíram-lhes uma pequena capela, a uma 

mHha de distância de Rio Pardo, e fundaram uma aldeia de índios, cuja direção foi 
/" 

entregue ao seu cacique. E lá vivem eles uma vida inútil, meio escondidos no mato, e 

cada dia mais reduzidos.{ ... ) Chegando a um casebre, apareceu-me uma jovem índia 

de rosto amável, meio idiota, e sua mãe, uma miserável virago. Afora algumas 

engroladas palavras portuguesas e um acanhado sorriso, que me pareceu realmente 

doloroso, nada mais pôde expressar a pobre mulher. ( ... } Em breve descobri algumas 

cabana~, mas lá também se mostrava existência miserável, incolor. Diante de uma 

choupana, uma índia velha limpava milho numa cesta de bambu. Ao lado dela, ardia 

um fogo e em volta acocoravam-se três crianças e uma jovem índia adulta ... Queria ' 

falar-lhes, mas repetiu-se a mesma cena; os esquisitos fantasmas das brenhas não 

conheciam nada, nem sabiam, nem desejavam, nem diziam'' (Avé-Lanemant, 

1980:168. O grifo é meu). 

É possivel imaginar o esforço que as indias Guarani visitadas peJo viajante 

devem ter feito para entender o que ele perguntava num sotaque carregado de 

alemão, sendo elas já pouco falantes do português. Avé-laUemant continua seus 

comentários sobre os índios: "São, pois, criaturas bem formadas e causa, entretanto, 

uma impressão infinitamente lastimosa. Quando crianças, acocoram-se, seminuas, em 

volta do fogo; quando rapazes crescidos, apanham alguma caça; quando homens·, 

são mandriões, pois estão no fim da existência, quando o traba)ho começa. Por isso, 

são indubitavelmente seres humanos provisórios" (ib:168-9). 

Em meados do século XlX, a ideologia do trabalho já aparece como a via 

simbólica mais transitada para justificar a superioridade e legitimidade de quem chegou 
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oficialmente, de fora, para desalojar os "esquisitos fantasmas das brenhas". Poderia 

existir re~ato mais ''literal" sobre a manifestação da invisrbilidade dos Guarani

missoneiros, em pleno século XIX? Com os comentários acima, Avé-Lallemant pintou 

o fundo negro sobre o qual ele projeta o esplendor e iuz da obra realizada por seus 

conterrâneos em Santa Cruz, localizada próxima à São Nicolau: "E apenas cinco 

milhas adiante, que diferença! Ali ressoa o machado na floresta, ali o fogo da lavoura 

corrói matas até então indômitas: de novo a coragem alemã, a diligência alemã, 

múscuios alemães iniciaram aqui a luta contra as brenhas. Festejam vitória sobre 

vitória, colônias enfileiram-se a coiônias, e aprazíveis residências em picadas bem 

alinhadas assinalam os 1ugares onde antes hordas de bugres disputavam o 

esconderijo com as onças e tapires, onde apenas bandos de bugios uivavam, saltando 

de galho em galho" (ib:170). 

Na segunda metade do século XJX, os antigos povoados das Missões orientais 

haviam se transformado em ruínas. O historiador Hemetério Velloso da Silveira 

apresenta dados ilustrativos sobre a evo)ução histórica em um deles, a a)deia de São 

Nicolau do Uruguai, onde esteve em 1886 (Silveira, 1909). 

Diz que o povoado estava abandonado até 1845, depois dos conflitos das 

primeiras décadas do século. Comenta que a lei de terras públicas, de 1856, 

possibilitava que os ocupantes efetivassem registro de propriedade, quando só 

existiam chácaras e pequenas estâncias na proximidade das ruínas do antigo 

povoado. Diz que em 1871, iniciou-se uma nova povoação nos subúrbios da outra, 

mas não refere que tipo de popuiação estava presente. Em 1886, encontrou ainda 

uma povoação diminuta, aiém de 22 engenhocas para fabricação de açúcar, 

aguardente e farinha de mandioca. Havia também cultivo e venda de cereais. 

Algumas colônias de alemães foram criadas com o objetivo explícito de 

desbravar as matas da encosta do planalto e assegurar uma comunicação satisfatória, 

por terra, entre os portos fluviais da bacia do rio Jacu i e o planalto. Através do tempo, 

essa estratégia produziu uma ocupação compacta de descendentes alemães na faixa 

norte da Depressão Central, do iitorai até a região de Santa Maria, além da criação de 

outros núcleos coloniais nas matas da Serra do Sudeste desde São Lourenço do Sul, 

na margem das Lago dos Patos. 

"'Os colonos, imigrantes ou seus descendentes, dirigem-se sempre para a 

mata. O povoamento se expande, então, sobre os troncos abatidos; rcolonizar e 

desmatar são sinônimos', sintetizou, muito bem, Pierre Denis .... o que sucedeu com os 
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imigrantes europeus é que eles se fizeram herdeiros da tradição luso-brasileira de que 

a agricultura só seria proveitosa na mata, onde a solo humoso compensava o trabalho 

de semeadura" (Bernardes, 1997:7 4 ). 

A imigração alemã finaHzou em 1859, mas a capacidade de crescimento 

popuiacionai garantia a expansão das colônias. Os imigrantes alemães ocuparam as 

terras mais escuras, cobertas com matas latifoliadas, do sopé até a porção superior da 

encosta do planalto, sem ultrapassar os patamares onde começa ocorrer a araucária. 

Daí para cima, as terras foram ocupadas por imigrantes italianos chegados no Rio 

Grande do Sul a partir de 187 4-5, resultado de um grande plano do Império para o sul 

do BrasiL A região escolhida para assentar os italianos foi a encosta superior do 

planalto, recoberta com mata de araucária. Enquanto o limite de expansão da 

colonização alemã tinha como altitude mais alta o ponto de encontro com a mata de 

araucária, os italianos iniciavam daí até o outro limite dessas mesmas m~tas, com 

araucária, e os campos desde o topo do planalto. 

_,· 

3.13- A colonização republicana do Alto-Uruguai e do Alto-Jacuí 

A Constituição republicana repassou aos estados federados o domínio das 

terras "devolutas", infestadas de grupos familiares nativos dispersos, para nelas 

promover a tarefa de colonização. No Rio Grande do Sul, o governo estadual foi o 

agente colonizador, finalizando a ocupação da escarpa do planalto, a oeste de Santa 

Maria, com colônias mistas (italianos, alemães e poloneses) e dando o salto em 

direção à ocupação colonizadora das matas do Ato Uruguai. Fundam-se as colônias 

de ljuí {1890) e Guarani (1891) às margens do rio ljuí, aproveitando o grande afluxo 

de imigração espontânea de alemães, italianos, poloneses, russos e suecos. 

Na mesma época, inicia-se a construção da ferrovia que partia de Santa Maria 

para Passo Fundo, atravessando o rio Uruguai em direção a São Paulo. Ela só ficou 

pronta em 191 O. O ritmo de povoamento do Alto Uruguai e das matas do Alto Jacu i foi 

acelerado. A estratégia governamental de colonização das matas do rio Uruguai, 

através do Serviço Estadual de Terras e Colonização, foi fundar as colônias de Erexim 

(1908), Santa Rosa (1915) e Guarita (1917), de onde partiu a expansão do 

povoamento em todas as direções, até ocorrer a junção das áreas povoadas pela 

ampliação desses três núcleos iniciais. A colonização oficial promoveu a criação de 

colônias etnicamente mistas, enquanto a colonização particular promovia colônias 
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geralmente com uma única etnia (New-'vVinttenberg, depois Panambi, Cerro Azui, Boa 

Vista e Erval Seco). 

Grande parte da população que ajudou a desbravar as terras florestais do Alto 

Uruguai foi originada do _desdobramento dos contingentes das colônias antigas, 

daqueias crescidas na encosta do planalto, na porção norte da Depressão CentraL A 

abertura governamental das frentes coloniais, nas fiorestas do Alto Uruguai e do Alto 

Jacuí, ocorreu consorciada ao empreendimento privado, principalmente na exploração 

da madeira. Os alemães haviam explorado a madeira para o consumo, mas também a 

vendiam na beira dos rios para abastecer as caldeiras dos vapores ou ser consumida 

como lenha e beneficiada nos centros urbanos localizados rio abaixo. 

Desde a colonização italiana, entretanto, isso assumiu caráter mais 

empresarial, no último quarto do século passado. Em muitos casos, madeireiras 

surgiam nos núcleos florestais onde se iam implantar novas colônias. No início, os 

troncos cortados eram escoados por via fluvial em estado bruto, ar1tes do 

aparecimento dos veículos automotivos e da proliferação das serras movimentadas 

por caldeiras a vapor. Em qualquer caso, os madeireiros chegavam primeiro e 

cortavam o mato, deixando o terreno limpo para a posterior implantação dos lotes e 

chegada dos colonos. Na região do Alto Jacuí, importante referir também a 

participação de mineradores nas linhas de frente de colonização dos últimos refúgios 

nativos. 

No A\to Uruguai, o povoamento seguiu do planalto em direção norte, invertendo 

a seqüência ecológica de ocupação ocorrida na encosta do planalto. Em primeiro, 

surgiram colônias em terras onduladas do plana~to com pinhal (Erexim) ou mata, 

depois, descendo as encostas acidentadas que limitam os vales do Alto Uruguai e 

seus afluentes. cs.A função dos rios, é de se ver, foi quase nula na colonização do 

Planalto. Mesmo o caudaloso Uruguai, por ter seu alto curso cortado por freqüentes 

corredeiras, foi mais um rio atravessado em inúmeros pontos, do que percorrido , 

longitudinalmente'' (Bernardes, 1997:79). 

O padrão de povoamento permitia continua comunicação, por terra, entre cada 

um dos colonos, pelas "tinhas" que facilitavam a proximidade e cooperação. Pelas 

cs.linhasu que ligavam os lotes e as estradas que ligavam aos centros urbanos, a 

civilização estendia-se e mantinha seus mais avançados protagonistas livres da 

possessão do «-desleixo" nativo. O machado continuou a ressoar, até que ele foi 

substituído pela motossera. 
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Enquanto avançava a colonização branca, os povos ongmanos e seus 

descendentes mestiços ficaram cada vez mais constrangidos ao espaço longitudinal 

dos vales abruptos dos rios, em estado arredio dispersos em núcleos. familiares no 

mero das últimas matas. Venzon sempre enfatiza que, ao menos para o Rio Grande do 

Sul e com exceção apenas das Terras Indígenas oficialmente resguardadas, os 

descendentes indígenas e negros ficaram acantonados às áreas íngremes e 

pedregosas29
, onde algumas comunidades ainda sobrevivem invisíveis. Até hoje, 

estas são as áreas rurais de menor valor comercial, por não possibiHtarem a aplicação 

do modelo da granja mecanizada capitalista. 

Mesmo os antigos ervais missioneiros da encosta do planalto foram destruídos 

pela exploração descontrolada para comercialização e consumo interno na província. 

Os remanescentes dos ervais missioneiros do Alto Uruguai foram diretamente 

atingidos pela colonização, desaparecendo quase por completo, como foi o caso em 

Santa Rosa. Na região de Palmeira das Missões, na faixa marginal onde a erva mate 

existia abundante, ocorreu o povoamento por ervateiros em grandes proJl(iedadés. 

Os descendentes missioneiros e índios Kaingang serviam como a mão-de-obra 

dessa exploração. As fronteiras naturais da vegetação riograndense foram modificadas 

drasticamente ao longo do. processo de povoamento civilizado, tornando raras as 

áreas florestais. O homem branco, no Rio Grande do Sul, continuou a obra iniciada 

pelo gafanhoto mitológico dos Mbyá, ao ponto de converter quase toda a região em 

campo ou em espaço edificado em cidade. 

3.14 - As atuais rarefação do enclaves nativos e etnogêneses de autoctonia 

Esse processo foi sendo acelerado ao longo do transcurso deste século, 

principalmente depois da chamada ... revolução verde', nas décadas de 1960, 1970 e 

1980, com a introdução de maquinário agrícola e insumos químicos para a produção 

monocultora de exportação (trigo e soja, principalmente). A granja capitalista devorou 

as últimas manchas de mata e as converteu em lavouras, atingindo diretamente os 

remanescentes de múltiplos povos originários em todo o estado, exacerbando o êxodo 

rural e ievando à marginalização na periferia das grandes ciáaáes. 

É necessário se ter em mente essa transformação antrópica da paisagem, para 

concordar com a tese geográfica da lf ••• estreita dependência entre o tipo de 

povoamento e a distribuição da vegetação, pois, não há dúvida, foi esse fato 

29 Comunicação Pessoal, Porto Alegre 23 de abril de 1997. 
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dominante que esboçou as bases da expansão de luso-brasileiros e colonos europeus 

em terras do Rio Grande do Sul" {ib:80). Não devemos, entretanto, superestimar 

apenas o tipo da vegetação, mas também todos os demais fatores geográficos, 

~nctusive os humanos. São fatores culturais que explicam como, ao longo de milênios 

de ocupação pré-histórica, os povos originários não solaparam o ambiente áa forma 

como nossa civmzação fez em poucos séculos. Sou levado a concordar com Stock, 

quando recomenda que o governo dos países sulamericanos devem processar as 

estratégias milenares de sobrevivência dos povos originários como o mais realista 

caminho de desenvolvimento nacional. 

Ainda hoje, é possivel sobrepor os mapeamentos de distribuição das áreas 

mais densamente vegetadas (matas e florestas) e o de zoneamento dos grupos 

familiares autóctones no Rio Grande do Sut A equivalência é surpreendente, ievando 

a considerar que onde tem mato tem índio, ainda que minha etnografia tenha me 

ievado a pensar que onde tem índio tem mato, em decorrência de toda uma 

concepção cosmológica da natureza a regrar a maneira de como tiram proveitos dela. 

Por isso, a presença de grupos indígenas dentro das florestas não foi um fator 

aleatório ou neutro ao longo do processo de expansão colonial; foi um fator tão 

evidente quanto foram os conflitos bélicos travados contra os representantes iniciais da 

civilização. O plantio da erva mate e a abertura das primeiras estradas, ainda hoje 

utmzadas como eixos viários mais importantes, foram algumas das obra indígena e 

jesuíticas a condicionar nosso processo histórico regional até a atualidade. A geografia 

não pode ficar reiterando os pontos cegos da historiografia em torno aos autóctones. 

Isto _posto, ainda assim o ambiente é o fator dominante para a sobrevivência dos 

grupos autóctones no RS, tanto ontem, quando eram arredios, depois invisibilizados, 

quanto hoje, em processo de des-invisibilização de suas alteridades culturais pela 

indianidade30
. 

Este capítulo serviu para fornecer subsídios históricos e historiográficos 

relativos ao Rio Grande do Sul, entendido como parte da geografia histórica platina. 

Foram abordados traços sociais típicos dos períodos Colonial, Imperial e Republicano, 

naquilo que auxiliasse ao entendimento da especificidade de cada unidade etnográfica 

30 Afinal, a oscilação entre o invisível e o visível dos objetos e dos sujeitos sociais forma uma 
sucessão cíclica (Arrutí/ 1996: 9). 
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trabalhada anteriormente. Sobre estes referenciais empírico-interpetativos serão 

desdobrados os concertos e esquemas heurísticos dos próximo capítulos desta tese. 

O presente capítuto iniciou justificando a importância interpretativa da análise 

diacrônica em etnografia. O item 3.2 expressa a posição de que é necessário partir do 

correto equacionamento sobre a territorialidade "nomática" dos povos originários 

anterior à Conquista européia. O item seguinte avalia o colapso colonial sobre os 

nativos americanos. Enquanto o item 3.4 abordou a importância histórica da obra 

jesuítica à primeira integração civilizada dos Guarani, com a instauração da base 

pecuária à economia dos três primeiros séculos da história do Rio Grande do Sul, o 

item 3.5 tratou da decadência das missões e do confisco colonial aos territórios das 

populações originárias catequisadas. O item 3.6 foi destinado a uma caracterização 

sumária das clivagens sociais surgidas pela colonização platina em sua 

perspectivação atóctone, para, em seguida (3.7), avaliar a ascendência hispano

indígena como ponto cego na historiografia de perfil luso-brasileiro produzida sobre o 

Rio Grande do Sul. O item 3.8 caracterizou a formação eurocêntrica das ideologias 

nacionais assimiladas na Região Platina em sua regimentação após a consolidação 

dos processos de independência nacional. 

O item 3.9 trouxe elementos historiográficos sobre a situação interétnica dos 

Guarani-missioneiros depois de 1801 , época da Conquista portuguesa da região das 

Missões orientais (noroeste do RS). No 3.10, avaliei a imigração européia como índice 

histórico da negação da autoctonia na regimentação do projeto nacional para o sul do 

Brasil. No item seguinte, relacionei a política de aldeamentos do lmpério com a 

liberação de áreas ao assentamento de colonos imigrantes nas matas da margem 

esquerda do Jacui, na borda do Planalto MeridionaL O item 3.12 avaliou os primórtdios 

de aplicação da ideologia do trabalho imigrante à naturalização dos povos originários, , 

trazendo elementos documentais onde aparece a conversão dos autóctones em 

fantasmas habitantes das brenhas, expressão selecionada como título desta tese. Por 

fim, o capítulo termina com uma rápida descrição das etapas históricas mais recentes 

de expansão civilizada sobre os derradeiros enctaves nativos no Alto-Jacuí e Alto

Uruguai {3.13), ao ponto das populações de ascendência autóctone, 

desterritorializadas, ingressar~m hoje em movimentos reivindicando seus direitos 

originários, o que foi anaHsado rapidamente no item 3.14. 
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A 9 - ZONAS DE POVOAMENTO HISTÓRICO DO RIO GRANDE DO SUL EM 

RELAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO NATURAL DE CAMPOS E FLORESTAS 
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indômitas: de novo a coragem alemã, a diligência alemã, músculos alemães 

_·_ iniciaram aqui a luta contra as brenhas. Festejam vitória sobre vitória, colônias 
enfileiram-se a colônias, e aprazíveis residências em picadas bem alinhadas s 

assinalam os lugares onde antes hordas de bugres disputavam o esconderijo ~ 
com as onças e tapires, onde apenas bandos de bugios uivavam, saltando de 
galho em galho" (Avé-Lallemant). Desenho de Bigg-Wither de pioneiro no rio 
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CAPÍTULO IV 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL E VELAMENTO DA HIERARQUIA ALÓCTONE NO SUL 

DO BRASIL 

"De certo modo, Descartes continua no Brasil, e em toda parte, 
observando com suas lentes domesticadoras um real que teima em só 
se deixar subjugar pela força. Ou, se quisermos abandonar o 
simbolismo do livro de Leminski, podemos dizer que a razão ocidental 
prossegue em seu trabalho secular de controle e exclusão da diferença" 
(Sebalt Rüdiger, citado em Tramontini, 1994:62 ). 

Este capítulo inicia o desdobramento da formulação teórica da tese, 

interpretando a sociedade atual do sul do Brasil como uma hierarquização de classes, 

muito ainda em conformidade com princípios alóctones e etnocêntricos camuflados 

pela ideologia democrática. Desdobro inferências sociais mais abstratas em relação 

aos dado~ empírico-interpretativos apresentados nos capítulos anteriores. 

De início, é sintetizada a proposição em teoria antropológica sobre o social no 

sul do Brasil, algo desdobrado ~ fundamentado nas seções posteriores do capítulo. O 

item 4.2 trata da questão do vetamento em sua dimensão fenomenológica, retomando 

a percepção como o lugar da verdade. Assim, o velamento é avaliado como um 

imanente ao logos, já que este sempre discorre sobre algo que não só ele mesmo, na 

tradução da crueza dos fenômenos perceptivos. Trato da questão utilizando-me da 

analítica hermenêutica de Martin Heidegger em Ser e Tempo, valorizando sua crítica 

ao racionalismo cartesiano e sua proposição de fazer as coisas retornarem a elas 

mesmas. No item seguinte, é avaliada a pertinência da crítica em filosofia política 

realizada por Pierre Bourdieu sobre a obra de Heidegger, dedicando o 4.4 para 
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dimensionar a importância deste pensador na remetida da epistemologia em direção à 

hermenêutica ontológica. 

O item 4.5 objetiva iniciar o caminho teórico inverso, descendente, "re

inserindo" os referênciais da fenomenologia ontólogica às questões sociais que dirigem 

este trabalho. Por isso, parte-se à crítica de alguns elementos sociológicos que 

resguardam cientificamente o velamento e a naturalização das alteridades culturais 

originárias. Isso é desdobrado no sexto item, onde se aplica a hipótese do roubo 

identificatório praticado à constituição da aloctonia eurocêntrica, o que é tido como 

princípio explicativo à denegação daquelas alteridades no sul do Brasil. Os três 

próximos itens são dedicados a analisar situações "étnicas" específicas em sua 

relação com o eixo aloctonia-autoctonia em operação. O item 4.7 avalia o caso da 

relação com os teuto-brasileiros, o item 4.8 a ambigüidade da posição social do 

mestiço e o seguinte descerre sobre o caso da relação com os descendentes de 

imigrados africanos. 

O item 4.1 O avalia a dimensão privatista da geografia tomada nacional, em sua 

tradicional denegação dos direitos originários para que se fizesse sua regimentação. O 

seguinte analisa o mesmo processo ocorrendo pela subordinação dos autóctones às 

posições mais desqualificadas dentro da hierarquia de classes estabeleci~a como 

sociedade brasileira. Por fim, o item 4.12 trata sobre o crescente "des-velamento" 

dessas simulações alóctones, ideologicamente justificadas pela força-de-trabalho dos 

imigrantes, argumento que perde consistência frente às etnogêneses autóctones em 

curso hoje no sul do Brasil. 

4.1 - Introduzindo a proposição antropológica 

O sul do Brasil tem, hoje, uma sociedade estratificada em classes, onde se ' 

manifestam representações recorrentes, fragmentos míticos e ideológicos 

caracterizados como "eurocêntricos nativizados", significações coletivas implícitas, 

mas atuantes ainda que vetadas por valores e assimilações ao ideário igualitário, 

iluminista, liberal e científico em vigor na organização da política e dos governos dentro 

de nosso Estado-nação, nesta nossa "democracia de concorrência" em época de 

economia globalizada (Tambiah, 1997:12). Por certo, esta é uma maneira muito 

ambiciosa de formular o objeto desta tese, pois articula diversos conceitos que podem 

ssr questionados juntos ou separadamente. Entretanto, a simplificação vale o risco, 

desde que ela seja entendida como uma estratégia conceptual metafórica e 
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heurística, que resume um drama recorrente nas condutas e nas relações interétnicas 

no Rio Grande do Sul. 

Em primeiro, pode-se argumentar pela inexistência de uma especificidade 

social no Brasil Meridional, ao que se responde dizendo que este recorte é adotado 

aqui arbitrariamente, ainda que esteja coadunado à regimentação do sistema oficial de 

Regiões geopolíticas no Brasil. Não se deve suprimir o fato de que as unidades 

etnográficas diretamente contempladas por esta tese estão todas situadas dentro do 

Rio Grande do Sul, mas daquilo que foi observado em rápidas expedições à Santa 

Catarina e ao Paraná, além das informações trazidas por colegas 1 nos três estados e 

de leituras complementares2 
, todos são fatores que sugerem uma amplitude regional 

da lógica de velamento aqui estudada. Na introdução desta tese, já se referiu que há 

fortes indícios de se tratar de um fenômeno em escala continental. 

Em segundo, pode-se achar absurda a formulação de uma "m1to-.!ógica" 

eurocêntrica, quanto mais dizer possível a nativização de seus fragmentos. Entretanto, 

os objetivos desta tese são no sentido de conduzir a analítica etnográfica em direção a 

uma síntese antropológica, sabendo de antemão que a realidade sempre é inefável, 

que as razões da simbolização estão também fora do símbolo e da linguagem, ainda 

que a dependência humana pelo sentido compartilhado permita encontrar recorrências 

passíveis de estudo. Aposta-se na possibilidade de se efetuar uma análise quedes

vele ou re-vele a existência de toda uma bagagem de representações mitológicas 

implícitas no pensamento moderno, fragmentos míticos sempre renovados, 

manifestando articulação junto mesmo às mais avançadas e inovadoras formulações 

políticas e científicas, aplicados na regimentação institucional e na administração da 

questão envolvendo povos originários no sul do Brasil. 

O indigenismo, enquanto atuação oficial regimentada ou prática religiosa, tem 

boas intenções, mas não consegue superar os limites de sua estrutura "tutelar" 

(Souza Lima, 1995), ainda que isso esteja acontecendo lentamente fora e dentro da 

agência oficial indigenista. E é sabido que a atuação tutelar mantém uma diretiva 

1 Por exemplo, os trabalhos de Kimye Tomasino, Francisco Noelli e Lúcio Mota no Paraná. 
2 Vejam-se os trabalhos de Lúcio Mota sobre a história "épica"dos Kaingang no Paraná {Mota, 
1994); também, o texto do Laudo Antropológico que Cecília Maria Vieira Helm produziu em 
resposta aos quesitos formulados pelo Ministério Público Federal no processo da Área 
Indígena Kaingang de Mangueirinha (PR) em fevereiro de 1996 (Curitiba, mimeografado). Para 
Santa Catarina, merece leitura o "Relatório sobre as áreas e comunidades Guarani afetadas 
pelas obras de duplicação da BR 1 01 no Estado de Santa Catarina, trecho Garuva-Palhoça", 
elaborado por Maria Inês Ladeira (CTI), Maria Dorothea Post Darella (UFSC) e João Alberto 
Ferrareze (FUNAI) em agosto de 1996. 
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segregacionista (Pacheco de Oliveira, 1997:77). Os políticos, por seu lado, são os 

mais vulneráveis à explicitação pública dessas representações em meio ao 

preconceito racial ou étnico, mas são também os mais hábeis articuladores do 

discurso de velamento, quando representam o interesse de sua base eleitoral .e el.a, 

como grupo, está articulada sobre alguma forma de denegação da alteridade 

autóctone. O discurso da igualdade democrática e da cidadania também servem, 

nesses casos, para a legitimação velada da negação da diferença. O Outro nativo é 

caracterizado como cidadão de segunda categoria, quando muito, senão mesmo 

desconhecido porque reduzido ao fetiche de trabalhador livre e mestiço. 

4.2 - Velamento e des-velamento na fenomenologia desde Martin Heidegger 

Inicie-se a compreensão do velamento trazendo as contribuições da analítica 

fenomenológica, tendência do pensamento contemporâneo que conceitualmente 

melhor dimensiona o assunto. São passados mais de setenta anos desde que Martin 

Heidegger recomendava necessário " ... que se abale a rigidez e o endurecimento de 

uma tradição petrificada e se remova os entulhos acumulados" e, no entanto, 

Descartes continua a viver tranqüilo no Brasil, ao menos no íntimo de muitos no sul 

do Brasil. 

O ponto interessante é que, "na medida em que, no curso da história, se 

focalizam certas regiões privilegiadas do ser que passam então a guiar, de maneira 

primordial, toda a problemática (o ego cogito de Descartes, o sujeito, o eu, a razão, o 

espírito, a pessoa), essas regiões permanecem inquestionadas quanto ao ser e à 

estrutura de seu ser, de acordo com o constante descaso da questão do ser" 

(Heidegger, 1993:50-1). Não é necessário fixar o teor filosófico da terminologia de 

Heidegger, apenas considera sua proposta de destruição positiva da tradição filosófica, 

analisando os limites da posição onto-lógica derivada de Descartes, pela 

indeterminação de sentido dos termos do princípio "radical" por ele fundado. Há a 

omissã'o de pensar sobre o ser da res cogitans, do sentido do ser do "sun" e de sua 

temporalidade3 
. 

Desde os gregos antigos, a compreensão do "re-velamento" esteve ligada à do 

fenômeno perceptivo. A expressão grega para "fenômeno" é derivada do verbo que 

significa o que se mostra, o que se revela. Heidegger mantém esse significado, do 

3 "Res cogitans" define a posição do sujeito cognoscente racionalizador, a coisa pensante. 
"Sun" define o estado de ser, como sendo. 
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fenômeno como o que se mostra em si mesmo. Por outro lado, "há até a possibilidade 

de o ente se mostrar como aquilo que, em si mesmo, ele não é. Nesse modo de 

mostrar-se, o ente 'se faz ver assim como ... ' Chamamos de aparecer, parecer e 

aparência a esse modo de mostrar-se". A compreensão completa do fenômeno deve, 

portanto, contemplar essa duplicidade. "A compreensão posterior do fenômeno 

depende de uma visão de como ambos os significados de fenômeno (fenômeno como 

o que se mostra e fenômeno como aparecer, parecer e aparência) se inter-relacionam 

reciprocamente em sua estrutura"4 
. 

Esse inter-relacionamento está presente também nos diversos sentidos 

condensados em torno do conceito de manifestação, pois o fenômeno que se mostra 

é, ao mesmo tempo, "manifestação" que anuncia algo que se vela em se manifestando 

(ib:60). Interessante o pressuposto de Heidegger, atribuindo ao conceito de fenômeno 

apenas o sentido positivo, reservando ao conceito de manifestação o sentido de algo 

em que alguma coisa se manifesta sem que seja em si mesmo uma manifestação 

(pois é um fenômeno). A manifestação sempre depende de um fenômeno, já que este 

é um dado inegável pois remetido à crueza das ocorrências perceptivas. Os dados da 

percepção existem em si, independente de suas causas, se é que elas existem; 

existindo, então os fenômenos se tornam manifestação de algo que não eles próprios. 

Tentando uma aproximação à problemática desta tee, diz-se que a indianidade 

e os outros estigmas sociais relacionados são convertidos em manifestações 

derivadas do velamento dos fenômenos gerados no encontro/desencontro civilizado 

com as alteridades autóctones no sul do Brasil. Esta formação antropológica exige, no 

entanto, que se enfatize serem os fenômenos perceptivos, como as sensações 

humanas, sempre coletivamente significativos, já que a ordenação lingüística do 

ambiente sempre está presente, convertendo inevitalvente os. fenômenos em , 

manifestação. 

O Jogos tem envolvimento nos mecanismos de velamento. Segundo ainda 

Heidegger, os conteúdos primordiais de significação básica para a palavra estão 

ligados ao discurso, entendido como discurso autêntico " ... aquele que retira o que diz 

daquilo sobre que discorre de tal maneira que, em seu discurso, a comunicação 

discursiva revele e, assim, tome acessível aos outros, aquilo sobre que 

discorre"(p.63). Esta é a original acepção grega da palavra Jogos, geralmente 

4 Heidegger, 1993:58 
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encoberta por outros significados (como sinônimo de razão, juízo, conceito, definição, 

fundamento, relação, proporção) acoplados por interpretações arbitrárias da filosofia 

posterior. 

É aparentemente absurdo, mas o próprio sentido original de Jogos é encoberto 

por novas definições de Jogos. O encobrimento surge, assim, inerente ao propósito do 

fogos reatualizado. Volto a fixar, entretanto, o sentido de fogos como uma 

comunicação discursiva que re-vela a outrem o enfoque assim compartilhado. Em 

exercício concreto, o discurso tem o caráter de fala, de articulação em palavras, 

articulação verbal em que, sempre, algo é visualizado. O discurso tem a função de 

deixar e fazer ver algo em de-mostração. 

Porque o fogos é um deixar e fazer ver, por isso é que ele pode ser verdadeiro 

ou falso. O "ser verdadeiro" do Jogos 14 
••• retira de seu velamento o ente sobre que se 

descerre ... "; seu " .. .'ser falso' ... diz enganar no sentido de en-cobrir. colocar uma coisa 

na frente de outra (deixar e fazer ver) e assim propô-la como algo que ela não é" 

(ib:63). Por isso, o fogos não era apontado pelos gregos como o "lugar" primário da 

verdade. Em sentido grego, o que é "verdadeiro" ainda mais originário do que o Jogos 

é a simples percepção sensível de alguma coisa. Verdadeiro aí designa a propriedade 

inerente à percepção sensível, que só pode des-cobrir e nunca en-cobrir. É que a 

percepção é sempre verdadeira, nunca poderá ser falsa, pois que percebe 

singularmente as determinações mais simples (ib:64). Por outro lado, o fogos, " ... para 

de-mostrar, recorre sempre a uma outra coisa e assim deixa e faz ver cada vez algo 

como algo, assume, assim, junto com esta estrutura sintética, a possibilidade de en

cobrir"(ib:64). 

Posicionando assim os conceitos, Heidegger define a fenomenologia como o 

deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si 

mesmo; 14para as coisas, elas mesmasn. A fenomenologia é uma proposta formal de 

tratamento das coisas pelo fogos reduzido à sua qualidade original de-monstrativa. Por 

isso, sua caracterização como "fenomenologia descritiva", onde o sentido do Jogos só 

poderá ser estabelecido pela própria coisa que deve ser descrita5
. O que está 

"velado", en-coberto ou aparece "desfigurado" , segundo Heidegger, não é este ou 

5 Ao ler as provas deste texto, Agüero recorda a retomada que efetuou Gadamer da idéia 
sobre a constância do ato de "compreender", como sendo o "modo de ser do estar-aí" no 
mundo. Ver, de Gadamer: E/ problema de la consciência histórica. Madrid: Tecnos, 1993. A 
fenomenologia é a busca de um alto-controle dessa "compreensão" espontânea, pelo confronto 
contínuo com os seus próprios limites enquanto compreensão. 
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aquele ente, mas o ser dos entes (ib:66). "O ser pode-se encobrir tão profundamente 

que chega a ser esquecido, e a questão do ser e de seu sentido se ausentam". O que 

está velado é o que deve ser de-monstrado de forma explícita, levando o autor a dizer 

que a ontologia só é possível como fenomenologia. 

Heidegger é taxativo, não há nada "atrás" dos fenômenos da fenomenologia, 

apenas é possível que algo que deve tomar-se fenômeno pode-se velar, levando ao 

conceito de encobrimento como oposto ao de fenômeno. Há diversos modos possíveis 

de encobrimento. "Um fenômeno pode-se manter encoberto por nunca ter sido 

descoberto. Dele, pois, não há nem conhecimento nem desconhecimento. Um 

fenômeno pode estar entulhado. Isto significa: antes tinha sido descoberto mas, 

depois, voltou a encobrir-se. Este encobrimento pode ser total ou, como geralmente 

acontece, o que antes se descobriu ainda se mantém visível, embora como aparência. 

No .entanto, há tanta aparência quanto 'ser' "(ib:67). Entulhamento é a forma como se 

processa o velamento, portanto. 

Há a desfiguração fenomenológica pelo encobrimento que é " ... casual e 

necessário, isto é, que se funda e baseia no próprio modo de dar-se do 

descobrimento". Porém, há também a possibilidade de, " ... enquanto comunicação, 

todo e qualquer conceito e sentença fenomenológicos, hauridos originariamente, estão 

expostos à possibilidade de desvirtuamento. Perdem sua solidez, transformam-se em 

tese solta no ar e se transmitem numa compreensão vazia" (ib:67). Para evitar essa 

"petrificação" conceptual, a grande dificuldade colocada peta fenomenologia é a de 

tornar sua pesquisa crítica diante de si mesma, tendo o acesso aos fenômenos e 

"passagem" pelos "encobrimentos vigentes". A fenomenologia é uma metodologia de 

descrição interpretativa de fenômenos, por isso a fenomenologia de Heidegger 

também se apresenta como hermenêutica, como o ofício de interpretar em busca do 

des-cobrimento. 

4.3- Entre o populismo aristocrático e o Dasein em Heidegger 

De todo o campo filosófico e o espaço dos possíveis reconstituído pela análise 

de Pierre Bourdieu sobre a ontologia política de HeideggerP , quer-se melhor 

6 Certamente, o pensamento de Heidegger está marcado pela ambigüidade, de uma filosofia 
que se fez "pura" e de um autor comprometido politicamente como o nazismo. Pierre Bourdieu 
demonstrou largamente a necessidade de se submeter a uma leitura dupla os escritos de 
Heidegger, pela referência a dois espaços sociais correspondentes a dois espaços mentais 
(Bourdieu, 1989: 13). A filosofia de Heidegger é, sem dúvida, a sublimação filosófica imposta 
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dimensionar os aspectos relativos à problemática do "enraizamento" porque 

diretamente relacionado ao tema desta tese. Bourdieu reconstitui o humor ideológico 

do "mal-estar da civilização" impregnado desde a "cultura de Weimaf' do fim do século 

em Viena, da fascinação pela guerra e pela morte, da revolta contra a civilização 

técnica e contra os poderes (Bourdieu, 1989:19). A vulgarização das idéias surgidas 

pouco a pouco entre uma burguesia culta - à margem da Universidade - foi feita pelos 

"Movimentos de jovens" que pedem o fim da "alienação" entendida como sinônimo de 

"desenraizamento" e pregam o retomo à cultura e à interioridade; preconizam o 

"enraizamento" no solo natal, no povo e na natureza, uma volta para modos de vida 

mais simples, com passeios pela floresta e caminhadas pela montanha. Há, junto, a 

denúncia da tirania do intelecto e do racionalismo, surdo às vozes amigas da 

natureza .. 

Há toda uma recusa do exercício e da disciplina, da ideologia do sucesso e do 

poder, da cultura excessiva e ·superficial imposta pela escola do intelectualismo, da 

"grande metrópole'', do materialismo e do ceticismo, do autoritarismo e do reino do 

dinheiro e do prestígio (ib:23). A interiorização renovada seria atribuição da aristocracia 

espiritual e intelectual, chamada a contrabalançar o racionalismo e o nivelamento 

democrático e tendo hostilidade com respeito à "matematização" e à mecanização de 

toda filosofia européia desde Galileu e Descartes, recusa de todo método exato e de· 

pela censura específica do campo de produção filosófica, dos princípios políticos ou éticos que 
determinam a adesão do filósofo ao nazismo. Há todo um campo comum de ocupações, 
mesmo que a de Heidegger se colocasse como revolucionária e oposta aos de seus pares 
acadêmicos, pois seu pensamento constituiu uma verdadeira "revolução conservadora". 
Ao contrário das análises formais feitas pelo estruturalismo literário, Bourdieu analisa os 
escritos de diversos autores anteriores ou contemporâneos de Heidegger, buscando " ... a lógica 
específica dessas ideologias nebulosas, que se situa ao nível dos esquemas de produção e 
não do produto", já que sua unidade objetiva às expressões de toda uma época é sua quase 
indeterminação (ib:35-36). Situa Heidegger em sua própria época, na qual é possível encontrar 
um princípio de unidade (Zeitgeist), uma matriz ideológica comum, um sistema de esquemas 
comuns, um conjunto de oposições fundamentais, que estruturam o pensamento e organizam a 
visão do mundo. Essas oposições " ... estão inscritas na própria estrutura do campo de 
produção ideológica onde se determina, no e pelos antagonismos de posições opostas que são 
constitutivas desta estrutura, a problemática comum a todos os pensadores da época" (ib:37). 
A dimensão política da filosofia de Heidegger fica melhor entendida quando Bourdieu aborda o 
fato de que a ideologia tem parte de sua força por só se realizar " ... no e pela orquestração dos 
hábitos geradores: esses sistemas de disposições singulares, mas objetivamente 
reconhecidos por verdadeiros, asseguram a unidade na e pela diversidade caleidoscópica de 
seus produtos, simples variante das outras variantes, que formam um círculo cujo centro está 
em toda a parte e em nenhuma parte" (ib:41 ). Com isso, quer dizer que os conceitos e as 
teorias são sempre levadas por agentes ou instituições, mestres, escolas, disciplinas, etc., 
portanto, inseridos nas relações sociais. E Heidegger era um filósofo seguro de sua profissão 
(ib:53) e de pensamento professora! (ib:60), que propagava a união dos membros da pátria na 
única e grande vontade do Estado (nazista, alemão) (ib:SO). 
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todo rigor de pensamento e de pesquisa. Ao nível dos professores universitários, 

desenvolveram-se propósitos antimodernistas, anticientistas, antidemocráticos. Há 

toda uma indignação conservadora e xenófoba, do que se produz a "revolução". 

Nesse contexto, Heidegger se introduz como um "professor comum" saído da 

pequena burguesia rural que não pode pensar, tampouco falar de política a não ser 

segundo os esquemas de pensamento e das palavras da ontologia (ib:65). Teve uma 

trajetória ascendente que o levou a atravessar diferentes universos sociais, da escola 

jesuítica aos teólogos de Friburgo (ib:71,). Disso decorreu sua capacidade "polifônica" 

excepcional de reunir problemas que existiam em estado disperso, no campo político e 

no campo filosófico, manifestando o sentimento de colocá-los de maneira mais 

"radical" ou "profundaJJ (ib:66). Foi capaz de se dirigir a públicos diferentes dos seus 

pares, '"camponeses' mais ou menos fantasmagóricos que existem sobretudo pela e 

para a recusa do intelectual desenraizado". As descrições apresentam-no como um 

homem de aparência modesta, intimidado qual um pequeno camponês., o que era 

confirmado pelo seu dialeto. Segundo Bourdieu, o trajar e a fala carregados da terra 

tinham muito de ostentatório no meio universitário, ao lado da referência idealista ao 

mundo rural e da atitud~ filosófica de relação difícil com o mundo intelectual. 

Tinha um populismo aristocrático que se colocava como "autêntico", 

contrastando com o comportamento dos grandes burgueses assimiladores passivos 

das disposições estrangeiras de democracia, república e socialismo. Heidegger 

colocava como centro de sua ideologia o "solo" e as "raízes", a simplicidade arcaica, 

rural, pré-industrial do camponês, em oposição ao desenraizamento intelectual errante, 

ao requinte adulterado da modernidade citadina e judia, ao operário citadino arquétipo 

do "se" (ib:69). A exaltação de um mundo rural idealizado, ambivalente com relação ao 

mundo intelectual, é perceptível no discurso de Heidegger recusando a oferta de 

cátedra em Berlim: 

"Por que não ficamos na província? ... Quando no mais profundo de uma 
noite de inverno, uma tempestade de neve cerca o refúgio( ... ) e recobre 
tudo, então chegou o grande momento da filosofia ( ... ) O trabalho 
filosófico não se conclui como empresa isolada de um original. Ele 
pertence ao próprio centro do trabalho do camponês( ... ) Quando, à noite, 
interrompo meu trabalho·, sento-me com o camponês na banqueta da 
lareira ou perto do 'canto de Deus' ( ... ), então, a maior parte do tempo, 
nós nos falamos absolutamente nada. Nós nos calamos e fumamos o 
cachimbo( ... ) A ligação interior do meu trabalho com a Floresta Negra e 
com seus homens baseia-se num enraizamento ( ... ) centenário e 
insubstituível em terreno suíço-alemão" (In: Bourdieu, 1989:70-1 ). 
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Fundamental lembrar que também as opções filosóficas que balizam "o espaço 

dos possíveis" se apresentam sob a forma sensível de pessoas "temerosas, na sua 

maneira de ser, de posicionar, de falar. "É com respeito a essas configurações 

sensíveis, sincreticamente percebidas, na simpatia ou antipatia, na indignação ou na 

cumplicidade, que se provam as posições e que se definem as tomadas de posição ... " 

(Bourdieu, 1989:71). Segundo Bourdieu, Heidegger se propunha a ser radical, mas de 

forma respeitável, tentando ~~ ... reconciliar na teologia sem Deus de uma Universidade 

iniciática, o aristocracismo esotérico dos pequenos cenáculos ... " tais como a mística 

ecológica ou o movimento antroposófico que pregam a volta à simplicidade e à 

sobriedade rurais. Havia a pregação peta volta à existência quotidiana, o ascetismo 

provinciano de consumir produtos e costumes naturais, como a caricatura do 

ascetismo esteta dos grandes iniciados. Tudo isso está a trair Heidegger, 

demonstrando seu aristocracismo, numa variante professora! e ~~democratizada", um 

excluído da aristocracia que não pode excluir o aristocracismo(ib:72). 

Não há como deixar de reconhecer a correlação entre a mística rural e 

antimodernista contemporânea a Heidegger e sua proposta filosófica de interiorização 

e enraizamento do pensamento, do ser-no-mundo, do Dasein (segundo capítulo de 

Ser e tempo; Heidegger, 1993:90). No entanto, afora uma "leitura dupla" (filosófica e 

política) dos seus escritos, é possível agregar uma terceira relacionada à etnicidade 

por exemplo, pois Heidegger exaltava não propriamente sua ascendência rural, mas 

sua origem em um terreno específico, o suíço-alemão, que se evidenciava desde o 

dialeto que falava, as roupas que vestia e a própria postura do corpo. Isso leva a se 

perguntar, em que medida Heidegger já estaria vivenciando o dilema entre o 

etnonacionalismo na Floresta Negra e o peso autoritário de um Estado-Nação ao qual 

foi cooptado exatamente pela capacidade ambígua de seu pensamento. Não se tem 

aqui condições nem propriedade para investigar o assunto, talvez a questão não seja 

nem mesmo pertinente. Apenas quer-se agregar outros aspectos além dos filosóficos 

e políticos. Por isso, a retomada desde os gregos, da noção de verdade repousando 

sobre o fenômeno perceptivo, é algo muito distante de um saudosismo aristocrático. 

Há algo nos escritos de Heidegger que os mantêm atuais, sempre relidos e 

retomados. Ou seu pensamento é retomado pela ambigüidade de permitir filosofar . 

uma política por trás da postura sóbria e objetiva do pensar "puro" e pretensamente 

apolítico; ou porque é possível ficar incólume à ambigüidade tratando dela no 
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pensamento de outrem; ou, ainda, há algo de comum entre o nazismo e o nosso 

"ethos acadêmico" (a expressão é de Bourdieu, 1989:58), entre o autoritarismo 

alemão e o nosso "campo" filosófico-científico e os nossos "espaços dos possíveis", 

toda a vez que alguém faz - inclusive Bourdieu -, na praxis desses campos, a 

retomada da vida e da obra do "pastor do ser". Quem sabe, seja uma mistura dessa 

coisas, ou nenhuma delas mais precisamente. Porém, não há como deixar de admitir 

que o pensamento de Heidegger faz parte do horizonte hermenêutica contemporâneo, 

com o qual dialogamos mesmo que seja apenas para se conciliar reciprocamente com 

ele, negando-o. 

Ironias à parte, estes comentários servem para criticar a absolutização de um 

veredicto sobre o necessário aristocracismo em torno de muitas das oposições 

simbólicas que marcaram a época de Heidegger, porque muitas delas ainda estão 

fortemente atuantes e formuladoras de habitus não necessariamente conservadores, 

revolucionários ou aristocráticos. Naquele período e lugar, fizeram· parte do feixe de 

representações, do sistema de disposições singulares à disposição de universitários e 

políticos, intelectuais e agentes do Estado Nazista, mas que também procediam de 

lugares como a cabana remota do camponês isolado na Floresta Negra, talvez não tão 

solitária quanto a vida urbanizada e despersonalizada onde o camponês teve que se 

desenraizar para fazer filosofia canônica. 

Voltando à atualidade, muitas das oposições apontadas como "aristocráticas" 

na geração de Heidegger- idéias sobre a crise da civilização mecânica e individualista, 

ecologia, programa de retorno à uma vida .simples, integral e natural; crítica ao 

logocentrismo e reformulação dos paradigmas do conhecimento e da ciência - estão 

vigentes e se incorporaram nos mais avançados setores do capitalismo neoliberal. Não 

se pode reconhecer que a "vulgarização"7 de muitas dessas idéias está na origem dos 

movimentos da Contracultura, décadas depois de Heidegger e fora da Alemanha? Ao 

que parece, a superfície mais cristalina do envolvimento político dos conceitos de 

Heidegger remetem ao aristocracismo de sua época, mas - a não ser que se diga: 

7 A ênfase que Bourdieu dá à hipótese da vulgarização das idéias intelectuais aristocráticas 
pode ser relativizada. É possível questionar em que medida o "campo" filosófico, intelectual, 
literário, não estaria também a absorver, processar, domesticar idéias e representações 
originadas fora de si como campo, no meio comum da sociedade ou em nichos rurais distantes. 
Assim, a vulgarização das idéias escritas em obras literárias seria apenas uma dimensão do 
movimento; quem sabe, as idéias aristocráticas apontadas sejam a tradução elitizada de 
representações preliminarmente vulgares e comunitárias, depois apropriadas pelos intelectuais 
sediados no meio urbano? 
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vivemos subsumidos no aristocracismo hoje - é necessário reconhecer também que 

muitos dos problemas surgidos naquele momento histórico - se já não existiam antes -

continuam atuais. 

Quanto à ambigüidade, necessário entendê-la como inerente a qualquer 

formulação mais permanente do simbolismo humano, pois todo entendimento 

racionalizado é também uma visada particular desde um ponto - no mundo - no qual se 

está ou do qual se vem, ainda que nossas pretensões científicas continuem dirigidas 

ao universal iluminista, ou ao politicamente correto como a "democracia", o socialismo 

e as idéias igualitárias. O Jogos não substitui jamais a verdade dos fenômenos do 

mundo, apenas os traduz precariamente. Com uma. origem rural aristocrática e 

pequeno-burguesa perdida no individualismo urbano, Heidegger sublima seu 

desenraizamento através de uma filosofia pura que é ambígua, mas que tal 

ambigüidade não se esgota no fato do engajamento político ao Nazismo. A 

antimodemidade também pode ser interpretada como etnicidade, não só de um 

nazista contra os judeus, mas talvez originalmente de um camponês economicamente 

explorado pelo meio urbano moderno, onde o luxo e a ganância eram reconhecidas 

como qualidades judias e francesas decompondo a simples e "filosófica" vida dos 

moradores da Floresta Negra. O inevitável é que nosso "ser" está-no-mundo, que 

sempre é particular, e disso se devem tirar as conclusões epistemológicas que melhor 

encaminhem nosso estudo sobre a posição do alóctone, do "desenraizado" e 

transplantado para o sul do Brasil. Deixemos nazistas e judeus, alemães e franceses 

como tema que eles mmesmos esclareçam com melhor propriedade. 

4.4 -A ascendência analítica: da epistemologia à hermenêutica ontológica 

Talvez por ambigüidade e temor, a argumentação deste texto faz também 

concordar com a análise de Paul Ricoeur sobre a contribuição de Heidegger no sentido 

da "radicalização" e "desregionalização" da hermenêutica contempoânea (Ricoeur, 

1988). Ricoeur reconhece duas ''revoluções copernicanas" processadas sobre a 

hermenêutica, a segunda produzida pelos escritos de Heidegger, onde se 

recolocariam as questões de método sob o controle de uma ontologia prévia. Com 

Heidegger, surge uma questão nova: " ... ao invés de nos perguntarmos como 

sabemos, peguntaremos qual o modo de ser desse ser que só existe compreendendo" 

(Ricoeur, 1988:30). Processa-se a passagem da epistemologia à ontologia. Ao 

330 



331 

contrário de Dilthey, dos neokantianos e de outros filósofos legitimados, Heidegger 

introduziu uma ruptura frente ao princípio epistemológico que regrava as ciências do 

espírito, " ... onde o pivô de todas as ciências humanas é o indivíduo, considerado, é 

verdade, em suas relações sociais, mas fundamentalmente singular" (Ricoeur, 

1988:25). 

Ainda segundo Ricoeur, em Seín und Zeit, Heidegger rompe com o argumento 

kantiano que colocou a problemática das ciências do espírito, aquele que dizia 

estarem elas em vantagem em relação ao conhecimento das coisas, já que no caso 

do psiquismo, não há coisa em si, o que o outro é, também o somos. Por essa 

completa identidade entre o pensador e seu objeto pensado (outros espíritos) como 

ocorre no psiquismo, as c1encias do espírito teriam inegável vantagem em 

comparação com o conhecimento da natureza. Por seu turno, Heidegger, carregado 

de niilismo, sabe que o outro, tanto quanto ele mesmo, lhe é mais desconhecido do 

que qualquer fenômeno da natureza, pois entre os espíritos a dissimulação é mais 

espessa. Se existe alguma região do ser onde reina o inautêntico, é justamente a 

relação de cada indivíduo com qualquer outro possível. Por isso, o "se,8 acaba sendo 

o lugar privilegiado de dissimulação do ser-com. Por isso, a ontologia começa com 

uma reflexão sobre o "ser-em" e não com a do "ser-com~~. "Não se trata de ser-com 

um outro, que duplicaria nossa subjetividade, mas do ser-no mundo. Esse 

deslocamento do lugar filosófico é tão importante quanto a transferência do problema 

de método sobre o problema de ser. A questão mundo toma o lugar da questão 

outrem. Ao mundanizar, assim, o compreender, Heidegger o despsicologiza" (p.32). 

Ricoeur não aceita a leitura existencialista e psicologizada que os críticos de 

Heidegger fazem do fato dele ter aprofundado os temas da angústia e do ser-para-a

morte. As análises destes temas fazem parte de uma " ... meditação da mundianidade 

do mundo .. ~" e servem essencialmente para " ... arruinar a pretensão do sujeito 

cognoscente de erigir-se em medida de objetividade. O que se deve precisamente 

reconquistar, sobre essa pretensão do sujeito, é a condição de habitante desse 

mundo, . a partir da qual há situação, compreensão, interpretação. É por isso que a 

teoria do compreender deve ser precedida pelo reconhecimento da relação de 

enraizamento que assegura a ancoragem de todo o sistema lingüístico ... É necessário, 

8 Em Heidegger, a terceira pessoa das formas verbais é considerada como a possibilidade de 
formulação lingüística do modo impessoal de ser no mundo moderno. O pronome "se" é 
analisado em sua capacidade de impessoalização da ação, quando anexada como partícula a 
qualquer verbo. 
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antes, encontrar-se (bem ou mal), encontrar-se aí e sentir-se (de certa maneira), antes 

mesmo de orientar-se. Se Sein u"nd Zeit explora a fundo certos sentimentos como o 

medo e a angústia, não é para fazer existencialismo, mas para extrair, em favor 

dessas experiências reveladoras, um elo com o real mais fundamental que a relação 

sujeito-objeto, (Ricoeur, 1988:32-33). Não se deve esquecer das disposições 

sensíveis a condicionar o trabalho intelectual, e, a época de Heidegger teve muito de 

morte e de angústia. 

Em Heidegger, o sentimento de situação precede ao ato de conhecer 

colocando objetos diante de nós. O mundo surge ordenado desse sentimento, já que 

"a primeira função do compreender é a de nos orientar numa situação. O compreender 

não se dirige, pois, à apreensão. de um fato, mas à de uma possibilidade de ser. O 

compreender heideggeriano é um projetar, mas "um projetar num ser-lançado prévio" 

(Ricoeur, 1998:33). Há uma estrutura derivada do "projeto-lançado,, sendo a livre

escolha e o problema de escolha secundários em relação a essa estrutura. "Este 

projeto não possui nenhuma relação com um plano de conduta que o ser-aí teria 

inventado e segundo o qual edificaria seu ser: enquanto ele é ser-aí, este já se 

projetou sempre e permanece em projeto enquanto for' (Heidegger citado por 

Ricouer, 1988:33). A noção de projeto-lançado está ligada à de antecipação, 

característica ao modo de ser de todo o ser que compreende historicamente. Ricoeur 

reconhece aí uma lei geral de interpretação, já que a explicitação de algo, enquanto tal 

ou qual, funda-se essencialmente sobre uma aquisição e uma visão prévias, bem 

como sobre uma antecipação. Adverte também para que não se faça a redução da 

"pré-compreensão, - que estrutura o plano metodológico de Heidegger aflorado das 

aparências do "círculo hermenêutico119 
- à sua qualificação pejorativa como 

preconceito. "Para a ontologia fundamental, pelo contrário, o preconceito só é 

compreendido a partir da estrutura de antecipação do compreender. Por conseguinte, 

o famoso círculo hermenêutica não passa de sombra projetada, sobre o plano 

metodológico, dessa estrutura de antecipação" (Ricoeur, 1988:34-5). 

Outro aspecto importante ressaltado por Ricoeur é o de que a filosofia de 

Heidegger é pouco uma filosofia da linguagem. "A linguagem, na época de Sein und 

9 Ricouer expõe assim sua definição para círculo hermenêutico: "Nas ciências do espírito, 
como já foi mostrado várias vezes, o sujeito e o objetos e implicam mutuamente. O sujeito se 
dá a si no conhecimento do objeto. Em contrapartida, é determinado em sua mais subjetiva 
disposição, pela tomada que o objeto tem sobre o sujeito, antes mesmo que este empreenda 
seu conhecimento" (Ricouer, 1988:34). 
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Zeit, permanece uma articulação segunda, a articulação da explicitação em 

enunciados ... " (Ricoeur, 1988:35). A função suprema da linguagem não está na 

comunicação com outrem, nem tampouco na atribuição de predicados e sujeitos 

lógicos, mas no "fazer-valer'', na "mostração", na "manif~stação". Daí o caráter de 

filiação da linguagem a partir das estruturas ontológicas que a precedem, possuindo 

suas raízes na "constituição existencial da abertura do ser-aí". O discurso é a 

articulação daquilo que é compreensão, por isto " ... precisamos ressituar o discurso 

nas estruturas do ser, e não essas estruturas no discurso: 'O discurso é articulação 

significante da estrutura compreensível do ser-no-mundo' " (Ricoeur, 1988:35). 

Heidegger certamente teve seus limites teóricos, além dos políticos, e o avanço 

da hermenêutica dependeu de diagnosticá-los. Heidegger menosprezou a ciência em 

favor de sua filosofia ontológica, marca inegável de seu aristocracismo. "Com a 

filosofia heideggeriana, não cessamos de praticar o movimento de volta aos 

fundamentos, mas tornamo-nos incapazes de proceder ao movimento de retorno que, 

da ontologia fundamental, conduziria à questão propriamente epistemológica do 

estatuto das ciências do espírito" (Ricoeur, 1988:36). Rompendo o diálogo com a 

ciência, tal filosofia acaba dirigida apenas a si mesma, incapaz de derivar questões 

inventariáveis. Enquanto essa derivação não for efetivada, Ricoeur considera que 

permanece problemática a própria ultrapassagem para as questões de fundação. 

Heidegger processou uma dialética ascendente (em direção aos fundamentos), 

quando o necessário trajeto descendente complementar parece incapaz de ser 

realizado por razões estruturais da própria hermenêutica ontológica. "A preocupação 

em se enraizar mais profundamente o círculo que toda epistemologia impede que se 

repita a questão epistemológica após a ontologia" (Ricoeur, 1988:37). 

4.5 - Dirigindo a hermenêutica ontológica aos fins da antropologia: limites do 

etnocentrismo "cosmo-lógico'' implícito em teorizações sociológicas 

É necessário, portanto, processar a analítica descendente, tanto para 

interpretar os fenômenos, quanto para entender seu encobrimento ou entulhamento, 

de modo a dar conta das ocorrências etnográficas envolvendo populações originárias 

no sul do Brasil. Pode-se começar isso pela própria abordagem mais abstrata da 

relação entre razão científica e diferença, que tem vital importância para a antropologia 

como disciplina. O paradoxo da antropologia é que ela é fruto dessa razão que controla 
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e exclui a diferença, mas que surgiu como disciplina exatamente para digerir a razão 

do outro e, nisso, produzir um "discurso" (Jogos) sobre ele. O embate é, entretanto, 

muito mais antigo que a ciência social. A razão cartesiana sempre se defrontou com o 

Novo Mundo, sempre esteve guiada pela tentativa de "'exorcizar a golpes de lógica, 

tecnologia, mitologia, repressões' o aparente absurdo com o qual se havia posto em 

relação ... " (Goldman, 1994: 7). 

O Novo Mundo representou uma afronta à racionalidade ocidental desde os 

primórdios. Dois foram os campos onde o choque foi mais dramático. Primeiro, a 

exuberância e diversidade da vida vegetal e animal. Segundo, a radicalidade das 

alteridades sociais e a vasto número de povos e línguas nativos (Souza Lima, 1995; 

Frederick Turner, 1990 ). O Novo Mundo surge do sucesso dessa razão em 

empreender efetivamente o controle não apenas da diferença, mas fundamentalmente 

da operação hermenêutica de reduzir a pluralidade das alteridades percebidas a 

poucas categorias e estigmas uniformizantes. Exemplificam isso os conceitos de 

naturaes, se/váticos e índios encontrados na documentação colonial, imperial e 

republicana do Brasil. 

Em certo sentido, Pierre Clastres 10 tem razão ao filosofar sobre a diferença 

negativa que embasa a lógica do etnocentrismo ocidental na América. No entanto, 

arrisco especular que o "sem fé, sem rei, sem lei" traduz um veredicto aplastante das 

alteridades não re-conhecidas enquanto tais e, portanto, veladas11
. O velamento -

faceta principal aqui estudada - dá-se como operação ideológica que se processa 

quando as alteridades radicais do continente afrontam essa razão que, mesmo 

implantada há séculos no Novo Mundo, continua se construindo Ocidental e seguindo 

o enquadramento cartesiano. Sendo Ocidental, construiu-se brasileira. No entanto, 

querer-se continuamente Ocidental é projetar-se - pouco ou muito, menos ou mais - à 

Europa e, portanto, estabelecer o corte epistemológico a partir do qual a aloctonia e a 

autoctonia podem emergir como categorias e princípios de conduta coletiva, mesmo 

que os termos hoje estejam implícitos. 

Por lógica simples, é possível dizer que a negação produz a afirmação do 

contrário. Por isso, dizer negação da alteridade é falar do velamento que se opera na 

10 Pierre Clastres, "Do etnocídio" In: Clastres, P Arqueologia da Violência. São Paulo: 
Brasiliense, 1982:52-62. 
11 No sentido de que as múltiplas línguas e povos originários da América não deixaram de 
existir pelo fato de não serem referência ou não terem reconhecimento formal entre os 
colonizadores. 
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ação afirmativa de quem dependente da alteridade subentendida na negação. Os 

termos em afirmação e negação são mutuamente dependentes e estão sempre em 

relação, mesmo que sejam considerados exclusivos. Este é um aspecto da máxima 

importância para o estudo dos processos identitários, naquela faceta que José Carlos 

Gomes da Silva designa de "roubo" de identidade (Gomes da Silva, 1994 ). Este autor 

considera equivocada a posição que separa radicalmente os termos contraditórios da 

representação social, pois inúmeros mitos (da Grécia antiga ou da Índia) demonstram 

uma lógica que "postula a identidade dos contrários", o que não significa ausência de 

conceitos definidos: " ... ao invés, pressupõe-nos e implica a consciência da separação 

relativa dos termos. É que a disjunção não exclui a capacidade de convergência: 

ambas manifestam a pulsação, o ritmo da ordem em que se inscrevem" (Gomes da 

Silva, 1994:20; o grifo é meu). O mito indiano e o mito grego apresentam assim 

"dispositivos análogos de natureza simbólica". 

É por isso que, segundo Gomes da Silva, as teorias sociológicas nem sempre 

parecem capazes de tolerar as assimetrias, os contrastes demasiadamente 

pronunciados, utilizando um "modelo implícito" onde as sociedades ·~diferentes" são 

"harmoniosas", destituídas de clivagens excessivamente acentuadas, isto é: " ... o 

discurso reserva apenas um lugar discreto a essas figuras 'equívocas' ou 'perversas' 

que se arriscam a comprometer, segundo se diz, o equilíbrio do conjunto" (ib:29). Do 

impuro ou do desqualificado só é esperado, equivocadamente segundo ele, uma 

intervenção prejudicial ou desastrosa. 

Gomes da Silva avalia mais diretamente o problema enfrentado pela sociologia 

científica no estudo do Continente indiano e reconhece que " ... uma longa tradição nos 

impôs a noção de hierarquia como princípio estruturante de um sistema de castas ... " 

(ib:7), hoje encarado cepticamente por alguns autores. Este autor coloca que o exame 

da especulação sociológica deste tema exige a realização de um longo percurso pelo 

interior da história ocidental da representação do mundo. 

Avaliando a obra de Louis Dumont, ele também mostra que ela leva a. entender 

que a ideologia hierárquica tem manifestação tanto na morfologia social quanto no 

domínio das idéias e dos valores, para o que recorre a Talcott Parsons: "Adotar um 

valor é hierarquizar", " ... um certo consenso sobre os valores, uma certa hierarquia de 

idéias, de coisa e de gentes é indispensável à vida social". Surgiria, daí, a concepção, 

apressadamente adotada pela sociologia francesa, sobre as origens das funções 

dassificatórias, desde Durkheim a Mauss, pela qual qualquer dassificação implicaria 
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numa ordem hierárquica: " ... a hierarquia lógica não é se não um outro aspecto da 

hierarquia social e a unidade do conhecimento não é outra coisa que a unidade 

mesma da coletividade estendida ao universo" (ib:8)12
. As primeiras categorias 

humanas seriam, antes, categorias sociais. 

Na perspectiva instaurada por Durkheim, as sociedades " inferiores" 

constituiriam o grau zero de um processo histórico que originou o homem ocidental 

contemporâneo. "A sociologia francesa inaugurada por Durkheim delineou - como 

tentaremos mostrar - um trajecto fictício entre fronteiras inexistentes", com a reificação 

dessas fronteiras. Gomes da Silva considera o projeto durkheimiano como 

"integralmente falacioso". "Convida-nos a conceber o pensamento 'primitivo' como 

manifestação de uma inibição cognitiva ... ". As sociedades "diferentes" ilustram os 

momentos da história em que o espírito humano procurou libertar-se de um universo 

de represen~ações indistintas. É atribuído equivocadamente a Aristóteles a 

inauguração, em proveito do Ocidente, da classificação do universo em entidades 

discretas, o que teria sido mantido de maneira grosseira e embrionária entre os povos 

"diferentes". Essa sociologia funda-se, assim, na apreensão da gênese das operações 

lógicas que engendraram a razão moderna ao princípio da não-contradição. 

A etnologia é avaliada, por Gomes da Silva, como subordinada continuamente 

à tentação taxonômica desde então (ib:9-11 ). "Tudo se passa como se o labor de 

interpretação se assimilasse (total ou parcialmente) a um exercício de classificação". 

Robert Hertz deu continuidade e fez transformação importante das teses de 

Durkheim, através de seu estudo clássico (1909) sobre a preponderância do lado 

direito sobre o lado esquerdo, remetendo essas concepções como expressivas da 

polaridade sagrado e profano. A hierarquia rígida surge como "resultado da evolução 

que se desenha a partir da dualidade do sagrado e do profano". Gomes da Silva 

refere autores atuais que continuam perpetuando os termos desse debate, para os 

quais Hertz inaugura perspectivas analíticas que podem esclarecer o pensamento 

filosófico dos gregos, " ... para quem a utilização dos opostos simboliza distinções 

fundamentais num plano 'religioso' ou 'espiritual"'. 

Classificar e hierarquizar são operações congruentes e solidárias para os 

sociólogos franceses. Gomes da Silva faz uma rápido apanhado histórico para mostrar 

que a relação entre "classificação" e "hierarquia" é uma problemática antiga. Ela 

aparece na versão ocidental da "cadeia dos seres". Entretanto, demonstra que é 

12 As citações de Durkheim e Mauss são feitas em francês, aqui com tradução minha. 

336 



337 

equivocado remeter a Aristóteles a proeza de ter inaugurado o escalonamento 

progressivo e rígido dos seres: " ... não é legítimo singularizar o pensamento de 

Aristóteles pela procura obsessiva de contornos rígidos e definitivos ... ". É também 

controversa a caracterização geral da história do pensamento Ocidental pela 

" ... emergência de uma razão cuja 'eficácia' decorra da vontade de 'repartir' e 

'classificar ". Gomes da Silva remete à notação recente de P. Pellegrin para colocar 

que " ... é a partir de um ponto de vista moderno que os intérpretes de Aristóteles 

procuram avaliar os seus 'esforços taxonômicos' ". O autor conclui: "Ao invés do que 
I 

pensavam Durkheim e Mauss, o que Aristóteles se esforça por mostrar é que a 

destruição de um elemento não é mais do que transformação no seu contrário { ... )" 

(ib:21 ). 

Gomes da Silva também efetua crítica à forma como Lévi-Strauss entende o 

assunto, ainda qu~ esse antropólogo tenha advertido sobre a provável inexistência de 

sociedade humana que não proceda um inventário do meio botânico e zoológico de 

que se apropria. Adverte, referenciando Dieterlen, que essa classificação não pode ser 

desconectada do discurso cosmogônico a ela intimamente ligado: " ... só um recorte 

arbitrário dos fatos poderia fazer crer na existência de uma 'classificação' autônoma~ . p"'f 
mundo vegetal, de um trabalho sistemático visando inscrever um determinado número 

de espécies no interior de um campo de conhecimento fechado sobre si próprio ... ". 

"Recusamos, assim, subscrever a afirmação de Lévi-Strauss { ... ) segundo a qual o 

mito, o rito ou o totemismo se deixam apreender como sistemas de classificação ... ". 

O discurso dogon sobre espécies de plantas e animais mostra que " ... o mito 

oferece-nos não raras vezes uma conceptualização do mundo cujos elementos 

discretos se associam através de relações que manifestam, pela sua natureza, uma 

filosofia do devi r e da reversibilidade" (ib: 18). Através de alguns exemplos etnográficos 

(Índia, mitologia grega dos aromatos) demonstra que o mito expressa " ... uma 

(inesperada?)· ·relação de continuidade entre as categorias que julgamos 

exclusivamente destinadas à oposição ... ". 

Gomes da Silva acha problemática a posição assumida por Durkheim e Mauss 

- pelos seus pressupostos evolucionistas - ao sustentarem que "a crença na 

transformação possível de coisas as mais heterogêneas umas nas outras .. exprimia, 

no pensamento mítico "a ausência mais ou menos completa de conceitos definidos". 

Para Durkheim, "puro.. e "impuro" manifestam a ambigüidade do sagrado, fazendo 

parte do domínio religioso; Dumont concebeu assim a oposição indiana puro/impuro. 
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Mary Douglas também teria se equivocado ao tratar o assunto: "No caso de Dumont, 

como no caso de Mary Douglas, impõe-se, por um lado, a associação da 'impureza' à 

um coeficiente de marginalidade, mas, por outro, é óbvia a idéia de uma 

incompatibilidade definitiva entre o puro e o impuro". Por outro lado, para Aristóteles o 

tema da 'pureza' e da 'impureza' refere-se à experiência quotidiana, " .. .isto é, de um 

mundo onde não pode ser evocada qualquer oposição homóloga à do sagrado e do 

profano". 

Ao contrário do que pretende fazer crer a sociologia criticada por Gomes da 

Silva, " ... não é postulada [nas sociedades onde vigora a oposição referida] exclusão 

mútua dos termos: eles engendram-se reciprocamente". Assim, Dumont está 

equivocado ao postular incompatibilidade entre castas e entre as noções de 

pureza/impureza. "Esta concepção decorre das vicissitudes de um sistema de 

conhecimento, mais do que da análise da ideologia indiana", opina o autor relatando 

que o 'resto' no bramanismo é ambivalente, pois é ao mesmo tempo o impuro e o 

germe de onde brota a possibilidade da harmonia sócio-cósmica. "A idéia de 

transformação cíclica domina as representações que acabamos de .evocar, 

aproximando-as claramente das reflexões de Aristóteles" (ib:21-22). 

Gomes da Silva conclui sobre isso, que os sistemas indianos são 

"configurações propriamente sociológicas, onde se insinua por vezes, sob vários 

pontos de vista, uma surpreendente proximidade entre brâmanes ('puros') e 

intocáveis ('impuros') e onde urge admitir 'o potencial de transformação de uma 

categoria para outra' " (ib:22, citando Shulman em inglês, tradução. minha). Não é 

lícito portanto manter a oposição durkheimiana entre o pensamento de Aristóteles e o 

pensamento mítico, nem a "história" das sociedades humanas reduzida ao problema 

da emergência das funções classificatórias. 

O problema da sociologia francesa é diagnosticado por Gomes da Silva nela , 

ter se mantido em torno ao tema da passagem da indistinção primitiva à 

descontinuidade atual, idéia que teria dominado a especulação filosófica e parte da 

reflexão científica por mais de dois milênios. Não é surpreendente portanto que se 

descubra o etnocentrismo mantido no pensamento sociológico mesmo depois de 

ultrapassado o evolucionismo: "As teorias que conferem um lugar privilegiado à 

sociedade ocidental - ponto de chegada de um processo cujas etapas são designadas 

pelas sociedades 'inferiores' - são apenas uma variante de um discurso onde 

convergem uma teodicéia e uma exaltação do homem"( Gomes da Silva, 1994: 24). 
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Nossa Modernidade não se completa na aplicação prática da impessoalidade, 

porque o fogos instituído e legitimado mais amplamente constrói um discurso rígido 

transformado em dogmática, que não dá conta ou sonega informar sobre as ações 

mundanas tanto dos seus protagonistas quanto dos outros, os diferentes. É procurada 

a coerência metafísica - engendrada junto à Cosmologia ocidental - da racionalidade 

jurídica positiva ou sua fundamentação científica, sem que o tratamento negativo da 

diferença nem seu roubo sejam des-velados. 

Como diz Gomes da Silva, mesmo que a antropologia seja fundada sobre a 

crítica ao etnocentrismo, " ... a reflexão científica sobre as sociedades 'primitivas' nunca 

conseguiu escapar ao caracter determinante das primeiras questões que enunciou ... 

uma ciência que faz crer que possui a chave derradeira do conhecimento dos 

homens ... É o veredicto da ciência que decide se a realidade existe, pois rezamos pelo 

penso logo existo. "De uma forma ou de outra, assumimos o privilégio da palavra e 

confinamos os outros ao murmúrio indistinto, se não mesmo ao mutismo .. (ib:34). A 

verdadeira sociologia é a que inventamos. 

O nosso cogito continua a desconsiderar o pnnc1p1o fenomenológico que 

unifica, em se tratando da humanidade, "coisa" e "representação", disjunção que, 

como vimos, é teleologicamente interditada ao cientista do social. No entanto, essa 

disjunção continua corrente em muitas abstrações e práticas científicas, pois sempre 

buscamos provas materiais, concretas, palpáveis daquilo que se estuda. Gomes da 

Silva critica a postura objetivante da sociologia, que pretende estudar os fenômenos 

sociais em si próprios, desligados dos sujeitos conscientes que deles formam uma 

representação, pois é "necessário estudá-los como coisas exteriores" (ib:49). 

A vida e a realidade passam a vaier menos do que seus referentes. O valor 

está nas provas inertes e estáticas que resistem ao olhar crítico e metódico. Em 

etnografia, o método funda-se na ilusão de que é perfeitamente plausível chegar à 

plenitude do outro-objetivado, principalmente porque seu mundo simbólico é tido como 

simplificado. Essa disjunção nasce na mitologia. A Cosmogonia cristã subjaz discreta 

ao paradigma iluminista do homem como o centro das preocupações, ao paradigma· 

científico de objetividade. 

É por isso que a fenomenologia luta pela reintegração do conhecimento ao 

organismo humano, ao corpo, superando o modo exclusivamente analítico e abstrato, 

de um ser que supõe pairar sobre o mundo natural e sobre sua própria "carne 

sangrenta". Como nos diz Maurice Merleau-Ponty em Fenomenologia da percepção, 
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" ... no pensamento objetivo não há lugar para outrem e para uma pluralidade de 

consciências"13 
. No entanto, "se experimento esta inerência de minha consciência ao 

seu corpo e ao seu mundo, a percepção de outrem e a pluralidade das consciências 

não oferece mais dificuldade" (Mer1eau-Ponty, 1994:470).0 corpo tem sido sonegado, 

tanto porque era tido como fonte do pecado, quanto porque agora é fonte da perdição 

valorativa do saber, pois se quer manter a coerência intrínseca do pensamento 

racional eleito como espírito transcendental, esquecendo-se a verdade que reside no 

fenômeno perceptivo. 

A mitologia bíblica está mais atuante do que superficialmente se pode 

identificar, mesmo nas ciências humanas onde a consciência racional dirige-se a este 

tema. "Admitamos então que a sociologia francesa assenta num conjunto de 

concepções que nada têm de científico ... toda a reflexão sobre os fatos sociais é 

convidada a oscilar entre a constatação das diferenças actuais e a ficção de um 

conjunto de similitudes projectadas alhures" (Gomes da Silva, 1994:37). Esse 

pensamento já estava presente entre os escritores sociais dos séculos XVII e XVIII. "A 

diversidade é - para todos - o resultado de um processo cujo ponto de partida se 

pode reconhecer nessa espécie de inocência original: a uniformidade". Hobbes e 

Rousseau, independente de· encararem o passado natural como a "guerra de todos 

contra todos" ou como o "bom selvagem", " ... os dois autores interpretam o passado 

como um tempo dominado por neutras equivalências". 

No entanto, Gomes da Silva enfatiza que "o estado natural é pura ficção ... " 

(ib:38). Pela mesma visão, essa uniformidade natural de outrora é substituída a pouco 

e pouco pela imagem da diversidade atual. Gomes da Silva observa a similaridade 

entre a fábula de Rousseau e o mito bíblico da Torre de BabeL "A diversidade 

contemporânea, manifesta pela pluralidade de línguas, é o resultado de uma punição e 

constitui uma forma de desqualificação. O pensamento sociológico de Montesquieu e 

de Rousseau reproduz o 'pessimismo' do mito bíblico ... "(ib: 41). 

Ao contrário, Durkheim não interpreta as diferenças como sinal de infortúnio, 

mas antes como contrapartida ao império funesto das semelhanças. As conjecturas 

durkheimianas supõem que a sociedade ocidental pode ser reduzida a uma rede de 

diferenças, oposta ao agregado de semelhanças das sociedades primitivas. Durkheim 

entendia a horda primitiva como uma comunidade "desprovida de qualquer forma 

13 Merleau-Ponty, 1994:468. A expressão "carne sangrenta" também é dele. 
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definitiva, bem como de qualquer organização" (in: Gomes da Silva, 1994:43). "Deste 

modo [coloca Gomes da Silva} a sociologia parece restaurar, à sua maneira, uma 

imagem envelhecida, mas tranqülizadora, da sociedade 'civilizada': a de uma 

sociedade loquaz, cercada por ruídos e silêncios bárbaros". A operação de Durkheim é 

puramente especulativa, inexistindo em qualquer evidência sua horda primitiva. 

Por isso, Gomes da Silva conclui " ... que se pode falar de um verdadeiro mito de 

fundação da sociologia francesa - o mito durkheimiano das sociedades 

imaginárias"(ib:44). Por isso, a oposição entre solidariedade mecânica e solidariedade 

orgânica é uma "ilusão do saber científico". Durkheim criou a ficção de uma sociedade 

indiferente à diferença, na qual a noção de pessoa seria inevitavelmente· inconcebível. 

"Sob a aparência de uma elaboração científica, a sociologia durkheimiana limita-se a 

retomar para si a atitude que consiste em afirmar a realidade do eu, negando a 

existência de outrem ou subestimando uma parte fundamental da sua existência". 

Para os sociólogos franceses, a noção de pessoa só se desabrocha no dia em que o 

indivíduo se destaca da multidão, tornando-se um ser distinto. Assim, "se a imagem 

que temos da sociedade ocidental é função da nossa percepção das sociedades 

exóticas ( ... ), e se admitimos termos acumulado equívocos no estudo das sociedades 

'primitivas', parecerá então inevitável concluirmos que o nosso olhar sobre nós 

próprios é produto de uma ilusão" (ib:49). 

4.6- A aloctonia eurocêntrica criando-se no roubo identificatório das alteridades 

originárias 

A questão é tentar entender essa tendência de ser-com-outro quando a 

alteridade é coisificada, particularmente se sua diferença é radical. No sul do Brasil, a 

radicalidade das alteridades originárias levou ao constante exercício identificatório 

marcado por aquilo que Gomes da Silva aponta como uma crítica ao tratamento dado 

à diferença, mesmo no interior da sociologia francesa: " ... o outro é em primeiro lugar 

aquele que não sabe, que não pode saber''(ib:34). O outro identificado como um anti

eu e o seu lugar como um não-lugar. Instigante reconhecer os meandros dessa 

operação hermenêutica que se funda sobre o velamento simbólico dos fenômenos que 

demarcam radical alteridade ao sujeito civilizado no sul do Brasil, remetendo ao campo 

do subentendido a hierarquia social criada em princípios eurocêntricos não assumidos 

como tais. Não se trata apenas de reconhecer o eurocentrismo como uma forma de 

etnocentrismo. 
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É oportuno testar a tese do roubo de identidade em relação ao nosso, por 

assim dizer, eurocentrismo nativizado, matriz simbólica de construção social no sul do 

Brasil. O mecanismo da diferença negativa fundou a nossa civilidade pelo velamento 

das alteridades autóctones, anuladas como alteridades legítimas e desdenhadas 

historicamente sem o direito à plena participação na "construção nacional", negadas 

em prol da comunhão nacional. Não é que se tenha apenas criado uma hierarquia 

entre superiores e inferiores, plenamente reconhecível ao nível da detenção dos meios 

de produção e da forma de organização das forças produtivas. O caso é 

principalmente que a posição superior fica subentendida, pois se faz passar como a 

única possível enquanto condição de humanidade, generalizada e racionalmente 

justificável desde ~nde se está construindo e mantendo o Estado-nação, nada 

existindo senão ela para si mesma. Todo o coletivo é suprimido, afora essa abstração 

do Estado-nação, restando o indivíduo reduzido ao número e ao "se" heideggeriano. 

Não seria isso o que temos chamado "cidadania" brasileira? 

Certamente, não é necessário ser antropólogo ou filósofo para viver qualquer 

experiência de estranhamente positivo da alteridade, mesmo porque todo 

conhecimento advém, segundo dizem os especialistas, do estímulo à busca após o 

vazio trazido pela percepção .de estranhamente que se tem do mundo. Mas é 

necessário estar aberto aos fenômenos do mundo para refletir sobre a estranheza que 

nos causa e aqui reside a chave para o entendimento da diferença. De outro modo, 

impõe-se apenas a estigmatização ou, o que é pior, o velamento pela denegação de 

posiçã~ legítima subtraída à alteridade. 

A temporalidade da existência impõe uma origem aos seres humanos, de modo 

a eles incorporarem uma linguagem, algo que eles herdam de uma tradição, que os 

antecedeu e que canaliza uma tendência geral de sentido, às vezes tornado 

ontológico, típico do ser-aí do homem. Mas, toda tradição é também um projeto cultural 

- no sentido dado por Marshal Shalins (1979) - e vale buscar compreender a 

circunvisão intersubjetiva que alicerça essa nossa tradição que assimila a diferença 

unicamente pela sua denegação. No entanto, a realidade vivida, a força intrínseca dos 

fenômenos perceptivos que explicitam a radicalidade das alteridades e a fúria 

incontrolável da existência mundana podem abalar essa convicçBo que transfigura a 

alteridade em indiferença e nulidade. 

Em verdade, há sempre o reviver desse abalo, tão mais temeroso quanto maior 

for o tempo de exposição e a radicalidade da diferença exposta. Indiferente ao 
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reconhecimento, há sempre o outro que se torna autóctone ao dialogar exatam.ente 

nessa posição de silêncio que nosso empenho civilizatório lhe reserva. Foi assim 

desde o início da colonização, apenas que, hoje, as alteridades originárias se estão 

apropriando dos rótulos que nosso discurso lhes atribui, para construir uma posição de 

inteligibilidade que traspasse o velamento a que ainda estão largamente submetidas. 

O autóctone é o diferente que está a dialogar conosco, no nosso campo lingüístico e 

simbólico, a exigir maior dialogia e procurando fugir do velamento que incide sobre a 

especificidade da sua diferença, para aquém ou além da autoctonia pela qual se faz 

revelar. 

Todo um universo mítico foi trazido da Europa e plantado no Novo Mundo, 

incorporado implicitamente no ideário intelectual e político dos Estados nacionais aqui 

criados. Essa semente frutificou e dela nasceu uma sociedade civilizada que 

pretendeu sempre suprimir a alteridade dos nativos pelo artifício hermenêutica de 

decompor qualquer referência simbólica ou ideológica dela, apenas se valendo da 

denegação como estratégia de legitimidade para o estabelecimento das relações 

"mercantis" e individualistas de subordinação. 

Se no início eram "sem fé, sem rei, sem lei", o velamentos das alteridades 

originárias ocorreu, depois, mantido com novos argumentos. Foi processada sua 

conversão em índio, em "bugre, ou sua transfiguração na massa desqualifica de 

mestiços, "brasileiros"14 propriamente ditos. Uma fantástica operação hermenêutica 

que, sob a égide da Conquista militar e da violência física, processou a negação 

simbólica das alteridades, magicamente convertendo-as de legítimas ocupantes de 

seus territórios originários em massa de mão-de-obra barata ao aproveitamento dos 

que assumiram a representação nacional, estes orgulhosos de sua ascendência 

internacional, "de fora" porque mantida cristã, cartesiana, iluminista, matrizes européias 

em solo tomado mestiço. 

Descendentes de imigrantes alemães, italianos e de outras etnias de gênese 

européia, em muitos "rincões"15 do Rio Grande do Sul, contribuem e jogam dentro 

14 O termo aqui é empregado no sentido em que ele aparece etnograficado na região do 
noroeste do Rio Grande do Sul (Missões), veiculado no sentido de caracterizar 
pejorativamente alguém por sua ascendência autóctone, em detrimento da superioridade 
étnica dos "de origem". O assunto é melhor abordado adiante. 
15 Rincão é um termo êmico regional utilizado para referir algumas localidades rurais mais 
afastadas dos centros urbanizados. A palavra aparece também ligada ao nome dos troncos 
familiares proprietários das terras naquela localidade (por exemplo, "Rincão dos Ribas", 
"Rincão dos Atalibas", interior de São Miguel das Missões). Os dados sobre descendentes de 
imigrantes europeus foram etnografados em profusão, em muitas cidades e localidades rurais 
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desse "horizonte hermenêutico,, glorificam os frutos do seu labor, ressaltam 

continuamente o espírito empreendedor e a capacidade industriosa de sua gente, ao 

mesmo tempo que bradam contra a natureza indômita, contra o joio, as ervas 

daninhas e as pragas. Mato nativo é chamado "sujeira", que deve ser limpa "prá não 

criar bicho,, rapidamente substituído por comportados bosques de poucas árvores 

com troncos impermeabilizados de cal branca, ao lado de geométricos jardins. O 

originário é chamado "bugre", selvagem, como na original acepção do termo francês; o 

"brasileiro" é sinônimo de indolente, preguiçoso, relapso e imprevidente. 

Os descendentes de imigrados ressaltam sua ascendência européia ao se 

dizerem "de origem", um dos modos de expressar contrastivamente suas pré

compreensões reificadas, veiculando imagens e representações inerentes e imanentes 

à sua própria subjetividade, projetadas sobre a negatividade atribuída aos "sem 

origem". O alóctone vale-se daqueles e de outros estereótipos, abstratos e 

uniformizantes, para precariamente totalizar simbolicamente - a linguagem como 

expressão de imagens projetivas recorrentes - a indizível multiplicidade -de variações 

culturais com as quais convive, constelação de tradições coletivas sequer 

reconhecidas, muitas vezes nem mesmo percebidas. Ser deste local- bugre, índio ou 

brasileiro - é ser como sua natureza, caótica e dispersiva, sem medida nem 

determinação. Qual cópia deste mundo desordenado em sua exuberância natural, o 

autóctone é estigmatizado, não fosse por outra coisa, pelo simples fato de ser-local, 

deste local que não dá origem nem ascendência cultural. 

É possível arriscar uma formulação do princípio identificatório que aprisiona o 

alóctone sulbrasileiro: a filiação possível não está aqui, é exterior, eurocêntrica- ainda 

que sobre isso quase nada se deva dizer - e está contraposta à desqualificação dos 

que aqui se originam, pois sem filiação, sem "origem". Viver aqui é estar tragado neste 

mundo primevo e fazer parte de uma massa amorfa, de onde não teria ainda brotado 

nem o sentido, tampouco a significação. Faz-nos lembrar as teses da sociologia 

francesa. Nem tudo é só coerência, no entanto, já que este mundo amorfo que repete 

também atrai de forma irresistível, seja por sua simplicidade, seja pela volúpia dos 

seus encantos, em considerando os critérios comedidos constantemente manifestos 

pelos alóctones. 

da região das Missões e do Planalto Médio. Há referências de que isso seja recorrente em 
outras bandas do RS. Regina Weber (1996) também encontrou essa ocorrência manifesta nos 
depoimentos sobre os anos trinta e quarenta na região do Município de ljuí. 
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Óbvio dizer que, ao nível das relações sociais de produção, há vantagens 

materiais evidentes nesse jogo hermenêutica tornado hegemônico pelo alóctone, 

proposto e jogado vantajosamente por esse que centralmente se representa desde 

fora. O enredo interpretativo lançado e tornado hegemônico pelo imigrado servia e 

serve para produzir algo como uma inflação representacional da autoctonia no interior 

do nosso mercado social de bens simbólicos. Isso aplicado tanto ao mundo, à 

natureza, matriz da autoctonia reduzida a apenas um manancial e fonte de matérias

primas, quanto aos homens, classificados ao nível das bestas, crianças ou servos. 

Os estereótipos de "bugre", "brasileiro", "pelo-duro", "mestiço" e "índio" são 

também úteis, pois, arrastando a multiplicidade e raridade da diversidade cultural 

autóctone para dentro de uma vala comum, tornam possível produzir, 

hermeneuticamente, um abundante e barato produto básico à construção da civilidade: 

a mão-de-obra "desqualificada" (antes escravo, hoje bóia-fria). A mediação 

interpretativa que liga "os de origem" ao novo mundo depende desses outros "da 

terra", objeto de pré-compreensões projetadas desde si, desde aquele que se 

representa porta-voz da civilidade. Não é demais considerar o imigrado como o 

principal criador dessa mito-lógica, sujeito fundante dessa síndrome, por isso referi-la 

como sendo a perspectiva alóctone da autoctonia. 

A sobrevivência material do alóctone também depende, muitas vezes, da força 

de trabalho e do conhecimento ecológico 16 dos nativos, mas esse não é um fator que 

ele admita ou considere 17 
, porque é impossivet conceber dependência frente a um 

objeto, ou melhor, a outro sujeito que se pressupõe inexistente. Dizer-se "de origem", 

sem especificar a que origem singular se refere18 (teuto, itálica, "polaca"?), toma 

16 Uma das esferas onde a radicalidade das alteridades autóctones está mais manifesta é do 
simbolismo e prática ecológicas, naquilo que Phillippe Descola designa como "modos 
materiais e intelectuais de socialização da natureza" (Descola, 1986:4). Os "modos" nativos 
contrastam radicalmente da mercadologia alóctone que se horroriza com o estado da natureza. 
Os autóctones fundem espírito e matéria num horizonte que poderíamos chamar de geografia 
cosmológica. O que para o alóctone é o mundo do aterrador da natureza indiferenciada, para o 
autóctone é algo como o "jardim dos deuses", no qual cada espécie vegetal e animal nativa tem 
um significante diferencial e simbólico que a justifica independente do uso que se pode tirar 
dela. Para o alóctone, entretanto, a natureza é reduzida aos referenciais utilitários, o que dá 
mais pobreza ao horizonte de significações permutadas. Há também que se referir o fato de 
que os nativos possuem maior conhecimento da ecologia nativa, enquanto que os alóctones 
estão subordinados ao "imperialismo ecológico", da forma como adverte o volumoso estudo 
de Crosby, 1993. 
17 Um exemplo disso é o discurso de auto-suficiência propalado pelos teuto-brasileiros. Veja-se 
4.7 a seguir. 
18 É o que constatamos entre os informantes pesquisados, mesmo dos residentes em ambiente 
urbano. 
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sentido contra o fundo indiferenciado para onde o autóctone foi projetado. E "a" orige·m 

enfatizada prende-se ao eurocentrismo nativizado, mantida a pré-compreensão 

implícita de que a filiação legitima é a que veio "de fora", de quem pertence a uma 

estirpe ou linhagem, em contraste aos nativos que disso teriam falta. Há o roubo da 

identidade daqueles identificados como sendo "de dentro", pela artimanha da 

diferença má ou negativa de supô-los "semlt origem. 

São o comportamento e o pensamento como alóctone- subjacente ao se dizer 

"de origemll e menosprezar os que não o são - que criam o campo de significação no 

qual a autoctonia se estabelece. Importante esclarecer isso. Aqueles que são daqui, 

na diversidade de alteridades que os caracteriza, não estão presos à necessidade de 

se assumirem prioritariamente em oposição ao que se diz de fora. Recordemos os 

dizeres dos Mbyá sobre o (seu e nosso) Mundo único e entenderemos que, para eles, 

não é o mais importante dizerem-se daqui ou do acolá, o que rompe com a validade 

da oposição aloctonia-autoctonia para além dos horizontes fundidos no sistema 

interétnico que nos unifica. 

Liliana Tamagno ( 1997) identificou a validade disto para o caso da sociedade 

argentina contemporânea. Ela parte avaliando a importância das idéias de Sarmiento 

sobre a inferioridade dos nativos selvagens americanos, e, da guerra justa que a 

civilização deve efetuar para os "absorver, destruir ou exterminar". Segundo a 

antropóloga, ",,estas ideasse hayan internalizado muy sutilmente y que aun hoy se 

manifiesten en imágenes que nos muestran la superioridad del extranjero o de 'lo 

extranjero' y la consecuente inferiorid del argentino o de 'lo argentino' (Tamagno, 

1997: 118). O darwinismo social infiltrou-se junto às representações da nacionalidade 

argentina, ao ponto dela se contruir espelhada no projeto civilizador dos espanhóis 

inicialmente e, depois, no dos ingleses e norteamericanos. 

É por isso que se pode considerar válida a questão da denegação das 

alteridades originárias também no seio da sociedade argentina, pois ela deriva desses 

espalhamentos. "Es por ello que podemos decir que la cuestión indígena es una 

cuestión negada en nuestro país, que hemos brindado incluso ante nuestros 

hermanos latinoamericanos la imagen de que 'somos un país sin índios', que los 

indios son el pasado, que eran pocos y no dejaron huellas, que no conforman ni 

siquiera parte de nuestra identidad nacional - con frecuencia vinculada a la mítica 

figura del gaucho - que somos un país de gringos, que en definitiva nos parecemos 

más a los europeus que a nuestros hermanos latinoamericanos" (ib: 119). 
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Há imagens e mitos alóctones fundantes da autoctonia. Os cronistas coloniais 

portugueses escreveram sobre a gentílica brasilis. No início do século, o paleontólogo 

argentino Florentino Ameghino julgou ter encontrado, na metade meridional da 

América do Sul- no Pampa, que também é sul-rio-grandense-, a origem autóctone de 

toda a série ancestral do Homo sapiens (Paula Couto, 1953:414-5). Sua hipótese 

chegou a ter aceitação nos círculos científicos europeus. Os primeiros arqueólogos e 

etnógrafos, no Brasil, esquadrinharam o autóctone, submeteram seu corpo vivo e 

morto à ratio osteométrica e positivista, vasculharam pelo crânio seu grau de 

inteligência. Implícito, o etnocentrismo levou, à demonstração, provas materiais 

contundentes, mesmo científicas, sobre o estágio inferior na escala evolutiva que os 

"da terra" ocupavam. 

Parece ter sido o Ocidente Civilizado o pólo reificador das autoctonias, talvez 

mesmo seu mentor intelectual, para o que a antropologia exerceu grande influência. 

Agora, que representantes dos povos originários assimilaram nossa terminologia 

estigmatizante em proveito próprio, valendo-se dos mesmos estereótipos a eles 

lançados, transformando-os em signos de luta política e fator de coesão intergrupal19 
-

algo que nunca tiveram antes, falta que pesou muito à derrocada. nativa frente ao 

empenho civilizacional-; agora, que nossos "rivaislt aprenderam a jogar o jogo; agora, 

enfim, bradamos contra a "reinvenção das tradições", contra o oportunismo da 

esquerda infiltrada, contra a indianização gratuita daquela massa amorfa cristalizada 

como "população" do sul do Brasil. 

· A alteridade "des-radicalizada" e assumida como autoctonia, a indianidade 

como a sua faceta mais amplamente reconhecida, através da qual essa autoctonia é 

lançada manifesta, mas sempre como ponte, como projeto e desejada esperança -

teleologia há muito perseguida, dizem os informantes - para ·que se faça o pleno 

reconhecimento da alteridade que define o seu modo específico de vida sociaL A 

indianidade é um nivelamento porque reifica a pureza do autóctone, numa espécie de 

entulhamento dos fenômenos, para tê-los adaptados ao jogo hermenêutica da política 
I 

reivindicatória e representativa da democracia, em sua legalidade e regimentação. 

19 A indianidade é uma consciência de amplitude continental, na exata medida em que nossa 
mitologia histórica continua fundada na descoberta colombiana da América. O termo "índio" 
usado por Colombo era para designar o autóctone da terra descoberta, das Índias Ocidentais. 
Portanto, não há como falar em indianidade sem percebê-la na sua pertinência reativa à nossa 
história mítica (esta expresão é tomada desde a análise de Dominigue Gallois sobre Mairi 
revisitada; Gallois, 1993), como uma identificação pantribal e continental com a qual as 
alteridades autóctones desfavorecidas estão aprendendo a jogar. 
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Diz-se entulhamento, porque a perspectivação alóctone da autoctonia torna-se 

despercebida, não-consciente por estar subentendida, transbordada pela amnésia 

para emergir travestida na roupagem legal e cristalina da indianidade. Não obstante, é 

necessário lembrar que a própria autoctonia já era, ela mesma, o velamento da 

radicalidade das alteridades nativas (no plural), princípio que leva a pensar a 

indianidade como um duplo velamento, desdobramento da mesma síndrome até aqui 

mapeada. 

Importante entender que tais processos identificatórios ocorrem exatamente 

pelos mesmos mecanismos característicos do "roubo" de identidade que, segundo 

José Canos Gomes da Silva (1994), funda a cultura humana: "A cultura -afirma-se 

hoje com Claude Lévi-Strauss- é o aparecimento do princípio da reciprocidade. É, no 

entanto, o ponto de vista inverso que parece ser adotado por inúmeras sociedades 

que proclamam que o saber dos homens e o espírito das suas instituições se definem 

a partir de um roubo original. Não é apenas o par bíblico que acede ao conhecimento 

trágico do mundo pelo roubo de um fruto proibido: Prometeu torna possível a cultura 

dos gregos através do roubo do fogo; a raposa da mitologia dogon inaugura a 

agricultura 'semeando sementes roubadas' ( ... ). Enunciar minha identidade em termos 

relacionais é admitir que recolho de outrem uma parte fundamental de mim mesmo: 

apenas existo na medida em que arrebato a outrem o fundamento de minha 

existência " (Gomes da Silva, 1994:97). 

A identificação alóctone alimenta-se da alteridade radical do autóctone, sendo 

ambas complementares em sua exclusividade mútua. A complementaridade talvez 

ocorra no sentido de que o alóctone usa o autóctone para enfatizar sua posição 

civilizatória, roubando deste o reconhecimento formal de sua vívida alteridade radical. 

Foi assim desde os tempos dos descobrimentos; assim permanece quando 

ingenuamente continuamos reproduzindo a crença sobre a solidez da conquista 

efetuada sobre os autóctones, ou quando pensamos na sociedade regional como 

sendo uma massa indiferenciada de mestiços e trabalhadores. Mas como dar conta do 

fato de a aloctonia ser a própria promotora de manifestações coletivas de resistência 

étnica, já que atua pela discriminação segundo valores etnocêntricos, que encaixam as 

alteridades nativas apenas em posições desqualificadas no sistema hierarquizado de 

classes sociais? 

Retomando o velho dilema estabelecido por Robert Swartz ( 1977) - com 

relação ao fato de as idéias européias chegarem no Brasil, serem sumariamente 
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assimiladas e utilizadas, por isso criticamente "fora de lugar'' -, interessa dimensionar 

que não somos nós, analistas sociais, que as definem como tal, mas são os próprios 

assimiladores delas que as reconhecem, ou reconheciam no momento em que as 

adotavam, pela sua exterioridade e as experimentam positivamente como tal. Elas 

foram procuradas por serem "de fora", já que o ser alóctone se define pela eterna 

sensação de desconforto por estar "aí", em terra estranha, esta imensa América, ao 

mesmo tempo que "colado" imaginariamente na "pátria-mãe" de seus antepassados. 

Extrapolando um pouco a analítica detalhada por Heidegger, a fim de dar conta 

de nossos casos etnográficos, é como se o ser-aí do alóctone vivesse uma mito-lógica 

alicerçada no ser-para-lá, gerando uma ruptura existencial incompatível, um dilema, 

pois sempre o Dasein está-aí no mundo americano, ainda que ontologicamente se 

pretenda estar-lá (no caso, Europa). Para não padecer na vastidão oceânica que 

separa esses dois mundos, a percepção imediata do mundo se oblitera, ev.idências 

etnográficas nos sugerem, tornando-se então- o ser alóctone- encompassado por 

seu fogos, fechado sem refletir sobre a radicalidade das alteridades autóctones; algo, 

aliás, que ele nega em "si" mesmo, pois que também nasceu e cresceu no "aí" 

americano e depende materialmente dele. 

As alteridades culturais originárias ficam, assim, submergidas à reificação 

daquele que continuamente se apresenta como vindo do além-mar e "descendente" 

direto ou indireto da proeza de Cristóvão Colombo. Boa parte dos europeus que 

chegaram ao Novo Mundo, no período da Conquista, não tinham a intenção de 

permanência c;iefinitiva, pretendiam voltar. Algo similar ainda acontece, hoje, nas 

fronteiras do limiar da Civilização brasileira na Amazônia; ou seja, o processo 

identificatório do alóctone gera, para si mesmo, um "meio-ser'', enquanto a outra que 

seria sua "metade-autóctone" é denegada pela sua projeção como qualidade negativa 

do Outro nativo. 

Retomando à metáfora poética, é como .se a ontologia do conquistador e do 

colono imigrado deixassem a outra metade do seu ser perdida no oceano. Vou sugerir 

que reside nisso sua dificuldade de reconhecer a plenitude desse ser outro "mais" 

propriamente nativo que ele. Sobrevem o velamento, que sempre é o velamento de 

uma hierarquia social, onde as alteridades originárias são moldadas compulsoriamente 

a fim de ocupar as posições sociais mais decompostas, exercendo as tarefas manuais 

e sexuais mais pesadas que fundamentam o novo modo de "meio-ser'' ao qual todos 
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estão destinados. Assim interpreto etnologicamente a noção de cidadania, como ela se 

construiu no sul do BrasiL 

Por isso, a oposição autóctone-alóctone não tem uma substancialidade, sendo 

um mapa de atuação (Geertz, 1978), referências e sinais articulados 

intersubjetivamente a cada momento, flexíveis, sofrendo as inconstâncias e 

incoerências da existencialidade humana. Formam um par lógico, mas enquanto 

categorias sempre relacionais e situacionais20
. O ser alóctone ou ser autóctone dá-se, 

sempre, dentro de um jogo representacional que funciona como um caleidoscópio, um 

jogo de espelhos. Pode-se ser "mais ou menos" alóctone; depende, às vezes também, 

um tanto quanto autóctone. 

É o velamento simbólico da autoctonia inerente a quem está no novo mundo 

porque sempre se considera chegado - os teuto-brasileiros, como se verá em seguida, 

continuam enfatizando a necessidade de se enraizar-, mesmo tendo aqui radicado 

morada e feito descendência. Há a fuga da possessão nativa, de quem sempre quer 

continuar a ser reconhecido pela sua estirpe alóctone, .mesmo que ela seja puramente 

simbólica em sua substancilização (o "sangue alemão", mantendo o exemplo teuto

braslero). 

Do ponto de vista literal, aloctonia é uma qualidade inerente apenas ao 

imigrado chegado em território "conquistado", daquele que deixou - muitas vezes, a 

contragosto - sua pátria materna para construir um novo mundo cópia tão literal quanto 

possível do original. Porém, é algo que não pode ser transmitido à sua linha direta de 

descendência apenas pela outorga. No entanto, o nascimento americano de sua 

descendência consangüínea é tido como contingente, muitas vezes convertido num 

dado subtraído ao pensável. Foi necessário conformar-se ao· "novo mundo", 

etabelecer raízes sem conseguir abandonar a presença recalcada da cosmogonia que 

estabelece a "origem" cultural possível apenas na terra distante. Há, assim, um 

verdadeiro pânico da autoctonia e da "devassidão" cultural que ela representa, sendo 

negada como condição plena, apesar do nascimento americano que estabelece 

inevitável autoctonia. 

Por outro lado, é lógico pensar que o autóctone não tem um envolvimento 

existencial tão marcado pelo dilema trazido pela aloctonia. As cosmologias nativas 

estão fraturadas, mas continuam servindo como mapas de atuação frente à alteridade 

civilizada e a vigência da sua subordinação nos processos de produção social. Para 

20 Vejam-se Viveiros de Castro, 1986; DaMatta, 1981; Becker, 1977; Caiuby Novaes, 1993. 
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os nativos, o referencial do que está dentro ou está fora não depende do maniqueísmo 

incorporado à nossa civilidade, onde a diferença é o mal a ser extirpado em ato e 

pensamento. Para o alóctone é que surge a demanda de expressar sua condição de 

dominância e exterioridade, como se isso levasse a uma "domesticação" da força 

maligna e autóctone que quer possuí-lo desde dentro, do que ele escapa pela 

denegação ou pela projeção sobre a condição do Outro. 

A atuação corporal mundana no sul do Brasil é um con-texto, no sentido dado 

por Cliffort Geertz, que pode ser lido por quem esteja predisposto a fazê-lo, no caso o 

cientista, quando presencia o encontro dimensionado em confronto, verdadeiro drama, 

entre corpos humanos alóctones e corpos humanos autóctones, ou melhor, tidos como 

tais por eles mesmos, no face a face das ocupações cotidianas, tal qual pode "ler'' o 

etnógrafo em diversas situações urbanas e rurais no sul do Brasil. É possível captar, 

desde o enquadramento perceptivo da etnografia, a conduta humana como um tipo 

prático de discurso, algo que o pesquisador é treinado para reconhecer e interpretar no 

trabalho de campo e depois dele. Legítimo entender tais ações e atuações como 

dramatizações discursivas que "re-velam" esse modo implícito e subconsciente de ser 

(cf. também Merleau-Ponty, 1994), ainda que nosso des-velamento etnográfico possa 

se transformar apenas num outro tipo de velamento que se sobrepõe, como indica o 

prefixo "re" anteposto ao revelar. 

4. 7 - O caso dos teuto-brasileiros: alóctones ou autóctones? 

Não há substância nem essência a demonstrar: aloctonia e autoctonia são 

pólos contrastivos e relacionais, numa escala gradativa de contrastes pouco ou mais 

pronunciados. Não há como lhe arbitrar uma "essência", a não ser a mesma válida 

para qualquer significante: a polissemia. Pode ser mais ou menos uma ou outra coisa, 

segundo a situação dialógica e estratégica que necessariamente perfaz os jogos 

identificatórios da vida comum. Não é o nascimento o dado absoluto a considerar, mas 

sim o grau e o teor do sentido de pertencimento auto-representado dos informantes. 

A relatividade das posições em conflito define múltiplas possibilidades 

intermediárias, onde a perspectiva alóctone pode mesclar com a autóctone, o que 

também pode significar um camuflamento da aloctonia travestida em nativismos. 

Penso que este é um aspecto de referência necessária ao estudo dos gauchismos, 

principalmente quando ideologia expressa no meio de coletividades surgidas da 

çolonização imigrada. A equação do ser-aí-no-mundo é implicitamente vital ao ser do 
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homem, tanto mais quando ele ou seus ancestrais experimentaram as seqüelas do 

desterramento. Não estou dizendo que os imigrados tenham sido incapazes de recriar 

uma nova etnicidade nas comunidades coloniais do Rio Grande do Sul. Muitos o 

fizeram, como exemplifica o caso dos teuto-brasileiros do sul do Brasil, o que resulta 

não do isolamento/enquistamento, mas sim dos contatos culturais criados com o 

processo histórico de colonização (Seyferth, 1994). A própria etnicidade deve ser 

entendida, nestes casos, como estando ancorada no ideário da colonização, sobre o 

que ela se formalizou. 

O exemplo da ideologia teuto-brasileira é muito ilustrativo, pelo muito que já se 

disse e se escreveu sobre o assunto21
. Que tipo de autoctonia pode ter um alemão 

\lo 

imigrado ao sul do Brasil? Certamente, ele pode manter a germanidade (Deutschtun) 

e, ao mesmo tempo, ser brasileiro de diferentes formas. Tenha-se como exemplo a 

ideologia étnica expressa nas publicações teuto-brasileiras do sul do Brasil até a 

década de 1930, de onde surgiu a imagem exagerada de auto-suficiência e 

abandono pelo descaso governamental (ib: 13). No entanto, até hoje essa 

germanidade nativizada necessita expressar-se pelo uso constante dQ verbo "fixar" 

como forma de manifestação de sua etnicidade e pelo contínuo uso da expressão 

"criar raízes" . Ora, quem necessita falar constantemente em "criar raízes'' é porque 

ainda não considera as ter criado plenamente, quem apregoa "fixar-se", como forma 

de criar sua pátria, é porque ainda enfrenta alguma forma de reatualização do 

desterramento ancestral. 

O exagero ideológico em tomo à auto-suficiência dos primeiros colonos 

alemães explica-se como argumento manifesto históricamente no espaço de 

interlocução com os poderes regimentados do Estado-nação brasileiro, de quem 

procuravam apoio. No entanto, os colonos alemães não desembarcaram em "terra de 

ninguém". Os lotes coloniais foram criados em espaços gradativamente conquistados 

em detrimento, inicialmente, dos povos originários e, depois, dos sesmeiros, posseiros 

e mestiços luso-brasileiros (nativizados) que os antecederam no mesmo espaço de 

onde foram alijados para depois serem criadas as "linhas" de distribuição dos lotes 

coloniais. Estes "nativos" foram expulsos para os matos mais distantes, até que os 

empreendedores da imigração adquirissem licença oficial para a implantação de novas 

21 Veja-se, por exemplo, a coletânea de artigos reunidos em Os alemães no sul do Brasil: 
cultura, etnicídade, história, organizado por Cláudia Mauch e Na ira Vasconcelos (Canoas: Ed. 
ULBRAS, 1994). 

352 



. ~ 
• 1 . \ 
1 

353 

frentes coloniais e os autóctones fossem novamente expulsos em detrimento daqueles 

que chegavam. 

Ao mesmo tempo, os primeiros colonos alemães sobreviveram assimilando 

inúmeras das estratégias de sobrevivência apreendida dos nativos. A prática do 

roçado e os vegetais indígenas cultivados à alimentação garantiram os primeiros anos 

de sustentação colonial. Essas são aculturações obtidas desde os autóctones 

Guarani, Kaingang, missioneiros e outros mais, com os quais os imigrados passaram a 

conviver na fímbria dos matos da encosta do Planalto Meridional. No entanto, esse 

fato não é "etnicamente" equacionado entre os teuto-brasileiros. E até hoje esse 

velamento da autoctonia assimilada vigora nas áreas rurais de ascendência 

germânica. A auto-suficiência é ideologicamente afirmada pelos teuto-brasileiros, 

silenciando qualquer referência sobre a influência que receberam das alteridades 

originárias. A naturalização das alteridades autóctones- aos fantasmas das brenhas

serviu ao jogo do roubo de identidade sobre o qual a germanidade sai brasileiramente 

dignificada. 

Está-se apenas desdobrando derivações analíticas extraídas da comparação 

entre os dados etnográficos desta tese e os dados apresentados por outros 

pesquisadores. É sabido que as comunidades teuto-brasileiras expressam constantes 

representações étnicas, em torno à idéia de seus membros terem servido como 

agentes civilizatórios, que transformaram a selva inculta em prósperas comunidades22 
. 

Fundados nessas representações étnicas, consituem sua cidadania brasileira 

enquanto esfera político-econômica, exaltando seu ethos de trabalho. Representações 

em torno ao "trabalho alemão" con~truindo o sul do Brasil. Há uma inegável concepção 

22 Como expressou Balduíno Rambo, em texto de 1936, sobre a realização dos imigrantes 
alemães pioneiros: "Perguntamo-nos então o que realizamos? Isso nos poderá servir como 
indicativo daquilo que nos caberá realizar no futuro. Nossos antepassados foram os primeiros 
que ousaram, empenhando toda a sua obstinação e força de vontade, uma herança do homem 
alemão, ousar atacar a floresta virgem e criaram as bases da florescente agricultura do 
Brasil" (In: Rambo, Arthur, 1994:53). Mais de sessenta anos depois, com os efeitos crescentes 
da crise ecológica mundial e das etnogêneses, podemos estar nos perguntando: Por que uma 
etnia desterrada necessita alicerçar-se no novo mundo fundada na ilusão sobre uma suposta 
"virgindade" - novamente as brenhas - do local onde ela chega? A floresta tropical é, sem 
dúvida, muito diversa daquele ambiente que os alemães estavam acostumados no país de 
origem. No entanto, sua virgindade aparente escondia uma multiplicidade de cosmologias 
muito diversas, vivida por índios e mestiços luso-brasileiros seus habitantes, daquilo que 
indivíduos modernos europeus entendiam desde os escritos da Bíblia. Entre estes, a floresta foi 
identificada com o mundo das trevas e o trabalho humano destinado a trazê-lo à luz {mesmo 
que seja pela agricultura). Entre aqueles, imagens completamente diversas, ao estilo daquela 
etnografada entre os Achuar {Descola, 1986), da selva como o "jardim dos deuses". 

353 



354 

de superioridade racial (Seyferth, ·1994:19), algo que os meus informantes missioneiros 

dizem ter sido mais forte no passado. 

Os teuto-brasileiros comparam os colonos pioneiros como se bandeirantes do 

sul. "A imagem que emerge dessa comparação é a do colono pioneiro, com ampla 

capacidade de trabalho derivado de sua condição étnica, que criou um mundo 

civilizado cercado pela barbárie cabocla. O caboclo aparece como sinônimo de {luso) 

brasileiro e definido por um conjunto de caraterísticas estigmatizantes atribuídas, em 

parte, à mestiçagem desregrada e à inferioridade racial de negros e índios. Os 

brasileiros (e dessa definição genérica só estão excluídos os descendentes de 

imigrantes europeus que participaram da colonização) são chamados de malandros, 

atrasados, descuidados, doentes, beberrões, etc." (Seyferth, 1994:19 e 20). 

A exaltação da auto-suficiência teuto-brasileira e sua capacidade de trabalho 

serve, então, ao entulhamento dos fenômenos interétnicos do qual seus 

representantes participam em posição privilegiada, se comparado em relação a de 

brasileiros, caboclos, negros ou índios. A política de colonização privilegiou o imigrante 

europeu como colono ideal, alijando os nacionais do processo de distribuição de terras 

e induzindo à criação de verdadeiras hierarquias étnicas, que colocam os alemães no 

topo e os autóctones naturalizados na base. Como reforço, os teuto-brasileiros 

passaram a acionar uma estereotipia para desqualificar os brasileiros, fundada numa 

concepção de herança por sangue e raça. Isso persiste como fronteira demarcadora 

subjetiva - enquanto menosprezo por algumas práticas dos brasileiros - dos limites 

étnicos, em paralelo ao que ocorre ao nível do habitus e da organização das forças 

produtivas. A inferioridade nativa é inata e não pode ser superada, evitando-se 

misturar com ela; por isso o casamento com brasileiros tende a ser recriminado. 

Não se considera, portanto, satisfatória apenas apresentar a identidade como 

Deutsch-brasilianer por um duplo pertencimento •. de um lado à etnia (volk) alemã, de 

outro ao Estado brasileiro enquanto cidadão (Seyferth, 1994:15). Sem dúvida, é 

necessário distinguir que a germanidade teuto-brasileira funda-se em dois princípios 

complementares, i.e.: o jus so/is brasileiro, que estabelece a cidadania pelo 

nascimento em território brasileiro ; e o jus sanguinis, que domina na tradição alemã, 

" ... o que significa que se considera 'alemão' todo aquele que possui 'sangue alemão', 

independente do solo em que se tenha nascido" (Gertz, 1994:30). 

No entanto, esse desdobramento entre consciência de herança de sangue e 

consciência de cidadania pode ser considerado como uma forma muito perspicaz de 
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ludibriar a questão da autoctonia. Não se entende que a brasilidade contemple 

integralmente a faceta autóctone dos descendentes de imigrados ao sul do Brasil. Por 

isso, incluo ainda como terceiro princípio, implícito mas igualmente fundante, o de que 

a cidadania pelo jus solis teve que ser conquistada pelo velamento das alteridades 

autóctone anuladas pelo projeto de colonização; ou seja, pelo roubo identitário que, em 

naturalizando os nativos pelo "trabalho" hermenêutica alemão e seus aliados dentro do 

Império brasileiro, permitiu apresentar os descendentes dos imigrantes pioneiros como 

os legítimos protagonistas da civilidade no sul. 

Assim, nada impede que descendentes de europeus, nascidos no sul do Brasil, 

venham a reivindicar boa dose de autoctonia, salientando o contraste em relação ao 

país de desterro de seus ancestrais. A referência extramarinha aparece sempre, 

entretanto, como pólo oposto reiterado- a germanidade, a latinidade e outras. Isso 

acontece tanto junto aos diretamente i_migrados e seus descendentes, quanto para os 

brasileiros e indígenas que convivem com eles na fricção inerente aos sistemas 

interétnicos que nos totaliza. 

4.8- A posição social ambígua do mestiço 

Os fenômenos empíricos levantados indicam que a opos1çao autoctonia

aloctonia é muito crucial para entender um complexo representacional que aprisiona, 

de um lado, alguns mestiços e, de outro, alguns imigrantes de ascendência européia. 

As identidades de ambos ficam como que fraturadas, o mestiço porque já não quer 

mais ser identificado como índio e recorre ao velamento, e o imigrado porque espera 

reproduzir, nos confins do mundo habitado, a saudosa pátria que ele deixou distante, 

"seu" mundo ancestral abandonado. A fratura fica exposta toda a vez que um e outro 

se deparam com o real, com a percepção de sua própria parcela de autoctonia num 

meio social onde isso é discriminado. Sobrevem, assim, o mecanismo do auto

velamento, da denegação, da negação que se esteja negando algo. 

O mestiço, inserido em contextos interétnicos, obtém parâmetros críticos para 

pensar sobre as desvantagens de se assumir como bugre, nativo ou índio no seu 

meio social. Ele enfrenta sistematicamente a percepção da discriminação, seja por 

causa do seu biotipo, seja pelo linguajar, vestimentas ou mesmo pelos modos formais 

de comportamento. Elementos que induzem os outros à reconhecê-lo como "meio

autóctone". 
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A reação mais recorrente é que o mestiço fique complacente com os interesses 

utilitarista de "aliados" brancos, que os utilizam como cunha para perfurar a autonomia 

social do modo de ·ser autóctone e disso tirar proveito material23 
. Há mestiços 

assumidos como brancos, que buscam seu reconhecimento como brancos, 

manipulando todo um conjunto de estereótipos que os tornam mais coerentemente 

"brancos" do que aqueles que o são pelo sangue. 

Esse comportamento foi etnografado muito mais freqüente entre jovens 

mestiços e em localidades rurais onde predomina a assimetria social frente à grupos 

de ascendência alemã e italiana, declinando o número e a gravidade de ocorrências 

etnografadas nas localidades de ascendência lusa, polonesa ou negra, decrescendo 

também em relação à proximidade com os grandes centros urbanos. A pesquisa 

também identificou que a freqüência decresce conforme avança a idade da pessoa 

mestiça observada. Isto talvez indique que a maturidade do indivíduo leva ao 

reconhecimento do seu lado autóctone. No entanto, nem mesmo os índios puros 

estão livres completamente do dispositivo de auto-velamento, ainda que eles também 

utilizem conscientemente técnicas muito similares para provocar a invisibilidade 24 
. 

4.9- A perspectivação alóctone e sua relação com a imigração africana no Rio 

Grande do Sul 

É certo considerar que a questão do velamento ou denegação das alteridades 

autóctones surge também como decorrência da crença na democracia racial 

dominante na sociedade brasileira (Pacheco de Oliveira, 1997), pela qual há o 

encobrimento das relações assimétricas ente brancos - eu prefiro dizer descendentes 

23 A história da Conquista americana está cheia de exemplos da cooptação de mestiços para 
instaurar a dominação européia, quase sempre descartados depois de executado seu "serviço". 
As expedições etnográficas para esta pesquisa colheram muitos depoimentos, de casos 
passados e atuais, da posição de "agentes civilizadores" exercido por mestiços, que ocupam 
posições intermediárias entre os interesses civilizacionais e os dos nativos. Interessante referir 
que a análise crítica desse assunto foi-me apresentada ao menos duas vezes, exatamente por 
informantes mestiços . Um deles foi João Carlos Padilha, natural da Borboleta, é casado com 
Iracema do Nascimento, prima do atual cacique da TI Nonoai e tem conhecimento da realidade 
no interior das Tis Kaingang do Rio Grande do Sul. Seu discurso é crítico e se concilia com o 
dos velhos que foram liderança na década de 1970, quando expulsaram centenas de colonos 
intrusados na AI Nonoai em plena Ditadura Militar. João diz necessário acabar com a 
corrupção marcante no seio da atual liderança indígena da TI Nonoai, o que resulta, segundo 
ele, " ... porque eles querem ser brancos e não conseguem. Daí saem se vendendo até a alma". 
24 Muito interessante; neste sentido, é o comportamento do Mbyá José Acosta (Acata), de tês 
castanho-escura, mas que, em visitas que me fez na cidade de Porto Alegre, chegava e saía 
vestindo bombacha e camiseta reluzentes de tão brancas, além dos óculos espelhados e boné 
do time internacional. Guarani tem fascínio por vermelho, disse-me Acata. 

356 



357 

de europeus -, de um lado, e índios e negros de outro. "O sentido discriminador e 

indiretamente segregador que essas relações apresentam tendeu a ficar encoberto 

pelo discurso da ideologia dominante, (Barcellos, 1997: 1-2). Enquanto o discurso 

afirma a igualdade e investe na negação do racismo, há a concomitante continuidade 

das profundas desigualdades sociais e econômicas derivadas da discriminação e do 

preconceito. No Rio Grande do Sul, há um ideário concebido como branco a dominar 

os setores sociais intermediários, derivado da condição de colonato, ou seja, de 

imigrado. 

O nivelamento de índios e negros como igualmente inferiores nas hierarquias 

que asseguram a superioridade e dominância do grupo branco no Rio Grande do Sul, 

pode levar ao questionamento sobre a validade e a propriedade da minha oposição 

teórica entre alóctones e autóctones, pois os negros são de origem igualmente 

externa, portanto, tão alóctones quanto os europeus25
. Ao nível das representações 

em torno à capacidade de trabalho, entretanto, há uma forte estereotipia que torna os 

negros e "brasileiros", em oposição ao brilho e superioridade dos descendentes de 

imigrados europeus. "Negros e mestiços brasileiros estão em oposição ao estrangeiro 

enquanto mão-de-obra. Foi a partir do trabalho que o valor dado ao imigrante se 

afirmou, construindo a oposição imigrante-bom-trabalhador I brasileiro-mal-trabalhador" 

(ib:47). Na ideologia do Império, incorporada convenientemente pelo imigrado e seus 

descendentes, o negro teria sido, assim, assimilado à população nativa, por sua pouca 

vontade de trabalho, por sua inércia, displicência e preguiça (ib:49-50). 

Mesmo assim, é evidente que a questão do negro, da negritude ou do "terceiro 

continente, (África) não é completamente redutível ao dilema aqui apontadq, nem vice

versa. Ainda que seja legítimo avaliar qualquer fissura representacional como derivada 

ideológica da oposição capital-trabalho, pelo que negros e índios seriam totalizados 

pela categoria "explorados", parece que isso dimensiona o problema sem dar conta 

dos meandros identificatórios que separam e unem a indianidade e a negritude. Não 

arrisco detalhar ainda a interpretação do terceiro continente no em relação ao dilema 

25 Não se pode desconsjderar a hipótese de uma ant;guíssima ocupação africana na América 
do Sul, conforme sugerem os recentes estudos efetuados pelo Dr. Walter Neves e sua equipe 
(USP) nos esqueletos humanos de Lagoa Santa (MG). Neves identificou um crânio feminino 
com características mais parecidas com os africanos e autralianos atuais do que com os 
ameríndios. O crânio tem idade estimada entre 11 e 12 mil anis atrás. Isso levaria a concluir 
que os africanos estão na origem dos autóctones americanos, rompendo com a oposição 
alóctone-autóctone (veja-se reportagem "A primeira brasileira não era uma índia", de Ricardo 
Bonalume Neto no Caderno Mais da Folha de São Paulo (dia 05 de abril de 1998). 
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alóctone, mesmo porque não se buscou aqui um estudo das etnografias sobre a 

relação entre brancos e negros no sul do BrasiL 

No entanto, é possível trazer alguns dados etnográficos que sugerem 

indicativos sobre as relações entre índios e negros aqui nestes "costados"26 do 

pampa. Dentre um dos "índios" mais ligados aos troncos familiares originários da Área 

Indígena de Monte Caseros, está o cafuzo João dos Santos, de pele negra mas 

falando quase exclusivamente o idioma Kaingang (foto 1 09). Seu pai era negro e foi 

incorporado pela comunidade indígena, assim como sua descendência até hoje na AI 

Cacique Doble. 

Há, nas Tls Kaingang, muitos casos de cafuzos integrados. Outro tipo de dado 

é o que surge na periferia de Áreas Indígenas, como no caso da TI Borboleta (alto rio 

Jacuí), onde há remanescentes de quilombo (o "Sítio") próximos ao território 

reivindicado como originário. Os relatos sugerem que compartilham uma rede de 

relações intercomunitárias por um tempo provável de quase dois séculos. Um rápido 

reconhecimento junto a esses remanescentes permite identificar um padrão de 

assentamento e transformação da natureza muito parecido com o dos "índios", com 

núcleos doésticos sustentados pelo uso de estratégias produtivas próprias, boa parte 

delas aprendidas com os autóctones. 

Isso pode ser entendido como resultante de um organização de alianças entre 

autóctones e descendentes de negros, ainda que com a manutenção de fronteiras 

permeáveis de afirmação étnica entre si. Por um lado, é observável a diferença entre 

descendentes de negros e de índios em comunidades avizinhadas, desde o contraste 

dos fenótipos, indicando a permanência de uma certa endogamia diferenciada. Mesmo 

assim, necessário recordar que todas elas compartilham historicamente a mesma 

compressão civilizacional e as mesmas contradições nas relações sociais de produção 

constituídas atualmente no sul do Brasil. 

A questão é que o montante de estranhamente da diferença no confronto das 

alteridades, entre esse negro "nativizado" e um "índio", seu interlocutor, pode não ser 

tão acentuada quanto o estranhamente da diferença entre um Kaingang e outro "índio" 

Guarani, por exemplo. Quer-se, com isso, apontar à conclusão etnográfica que o 

dilema do alóctone não se apresenta como tema discursivamente manifesto na 

26 Expressão rural êmica sulista, usada para designar uma área conjugada a algum outro 
ponto geográfico mais conhecido. Pode ser uma palavra derivada de "costas", usada para se 
referir a um local junto a um curso d'água e no interior de um vale de vertentes geralmente 
abruptas. 
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iterlocução entre negros e membros das comunidades ameríndias. Não há, para os 

negros, ao que parece, a incompatibilidade maniqueísta - típica do alóctone - entre o 

aqui e o lá originário; essa aporia não os atinge, ao menos primariamente27
. Os negros 

até podem se remeter ao passado mítico e histórico africano, mas isso é 

contrabalançado pela influência dos sistemas taxonômicos e cosmológicos do 

ambiente americano nativo, não alterado pela civilização, lá onde suas comunidades 

sobrevivem como remanescentes de ex-escravos. 

Se não basta isso para indicar a "nativização" dos quilombos, lembremos ainda 

que os negros fazem parte daquela massa amorfa chamada "brasileiros", de qualquer 

forma discriminados como sendo nativos. Isso serve à argumentação de que o 

princípio hermenêutica por mim elegido tem uma abrangência equivalente aos 

princípios interpretados como relações sociais de produção, apenas demarcando que 

essa produção é tão material quanto simbólica (Descola, 1986). A compreensão em 

torno à "exploração" e à •talienação" sociais, que negros nativos e autóctones 

elaboram, no entanto, não se confunde com as estratégias de caráter mais político ou 

partidário, como no caso dos participantes do Movimento dos Sem-Terra (MST), ainda 

que os nativos possam vir a atuar em apoio mútuo ou englobados sem serem 

reduzidos por tais tendência ideológicas. 

4.1 O - Instauração de geografia privatista e denegão das territorialidades 

originárias no Brasil 

O esquadrinhamento euclidiano da geografia sulbrasileira efetuou-se 

gradativamente, através de um processo cartorial (registro de imóveis) que não foi 

unívoco ainda que centralizador, em proveito da apropriação privada. Os informantes 

nativos relatam muitos casos de direitos territoriais alienados, mesmo depois de terem 

sido cartoriados originalmente em favor de famílias de ascendência indígena. Novas 

gerações de administradores da Terra e da Colonização anulavam os documentos 

lavrados no passado, particularmente aqueles agentes administrativos aprisionados na 

síndrome alóctone ou cooptados pelos interesses dos seus comparsas "de origem"28
. 

A regularização de terras no Brasil republicano dependeu tanto do encapsulamento 

dos "índios" em Postos (Pacheco de Oliveira, 1996:4), quanto da "des-indianização" -

27 Ao mesmo tempo, os negros reconhecem a clivagem étnica na sociedade onde vivem, 
identificando sua posição de inferioridade a partir dos critérioe eurocêntricos vigentes. 
28 Nisso, o caso da Borboleta - ainda em estudo - é o exemplo mais marcante. 
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entenda-se, o entulhamento ou velamento da autoctonia - de todos aqueles outros 

que ficaram fora das áreas reconhecidas pelo indigenismo oficial, por não 

corresponderem à projeção de indianidade tida como legítima (este assunto é melhor 

analisado em 5.5). 

Estas conclusões são desdobradas também desde o exame dos fundamentos 

das legislações indigenistas, sua executoriedade e jurisprudência, durante os períodos 

Colonial, Imperial e Republicano brasileiros (Dietrich, 1994). Aqui, mais talvez do que 

em outros lugares, o velamento se manifesta em todo seu vigor. "Apesar de muitas 

obras já terem sido escritas sobre este assunto, fizemos uma constatação grave: os 

juristas não têm praticamente discutido a questão ( ... ) Ora, a questão da autonomia 

dos povos indígenas frente ao Estado Brasileiro é assunto primariamente jurídico e 

como tal deveria se~ debatido no mínimo também por tais profissionais" (ib:4). O 

Judiciário brasileiro tem a mesma "visão" antiindigenista defendida junto à sociedade 

liberal capitalista, para quem os nativos são considerados obstáculo à obtenção de 

lucro. A sociedade e o Estado brasileiros destroem os índios pelo risco que eles 

representam à nossa estabilidade. No entanto, esse processo de larga duração está 

sendo gradatvamente revertido, com a ruptura de uma história de imposição e 

unificação estatal sobre grupos étnicos tão diferenciados. 

As etnogêneses americanas levam à discussão sobre a autonomia dos povos 

indígenas frente ao Estado, principalmente quanto aos seus aspectos jurídicos. Esta 

discussão " ... encerra-se numa discussão maior que é a da unicidade e indivisibilidade 

da jurisdição. A doutrina, jurisprudência e normatização evoluíram no sentido de 

delegar unicamente ao Judiciário essa função. Isso, contudo, é forçoso reconhecer, 

cria situações de imposição e repressão às formas próprias de jurisdição de cada uma 

das 200 nações indígenas ainda existentes no Território Brasileiro. Mesmo querendo 

ser una, a Juristição Estatal não consegue, a não ser com violência repressiva, coibir a 

Jurisdição indígena. Só se conseguiu fazer isto isoladamente com a destruição 

sistemática das pessoas que compunham determinados povos. Este é o dilema do 

Direito uno e positivista do Estado Brasileiro. Se ele quiser ser justo, realmente Direito, 

terá que rever esta tão aceita e propalada doutrina da unicidade jurisdicional, que na 

prática tem sido claramente antijurídica porque destrói bens da vida11(ib:5). 

Pois bem, a cartografia contemporânea manifesta a projeção daquelas nossas 

pré-compreensões civilizacionais do espaço esquadrinhado, onde as posições tendem 

a se eternizar na "mágica" de permanência dos traçados desenhados e impressos em 
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papel. Aos índios, restariam assinalados apenas pequenos pontos dispersos. definindo 

a posição exata dos "parques antropológicos" que nosso humanismo etnocêntrico lhes 

reserva, ilhas étnicas minúsculas administradas historicamente pela tutela. Não 

obstante, basta uma rápida viagem aos "rincões" nativos, para constatar 

etnograficamente que as famílias indígenas estão circulando dispersas, invisíveis, 

noutra lógica que não a cartográfica, pois esta cumpre entre nós um sentido de 

cosmologia gráfica com a qual os autóctones não estão muito habituados. 

Entre eles, os referenciais geográficos existem enquanto "ergografia" inscrita 

diretamente no corpo (turnos ou dias de caminhada de uma vida circulando pelo 

mundo29
), na fluência da memória afetiva que conecta os lugares visitados, a 

cosmologia geográfica coletiva e as situações vividas. As relações de parentesco e 

aliança estão estabelecidas como uma rede "aérea" (ou subterrânea). sobre (ou sob) 

nosso espaço edificado, como se tentáculos invisíveis trespassando cercas, 

propriedades e fronteiras, onde o ritmo de circulação oscila conjunturalmente pela 

disponibilidade de matérias-primas, de serviços, de acertos com parentes e aliados, do 

mercado aos seus mirrados produtos artesanais, ou da disponibilidade de 

apadrinhamentos, ritmo sempre decrescente conforme a idade do indivíduo. 

Assim, da aldeia até a cidade grande, estabelecem uma cadeia de apoio aos 

parentes que procuram emprego, serviços de saúde ou comércio para compras. Eles 

consideram nossas cercas, que os impedem de circular pelo espaço. uma 

enfermidade e uma doença30 
. Demoram a entender nossa lógica cartográfica de 

esquadrinhar o espaço dominados pelo papel, de demarcar e regimentar o 

pertencimento - a "propriedade" - pelo simulacro (mapa) que domina e reduz o real 

(mundo). Não podem entender que a "propriedade" derive antes da posse do 

29 Todos os informantes nativos são taxativos ao comentar grandes caminhadas que eles 
faziam desde tempor imemoriais pelo território platina, ultrapassando as atuais fronteiras 
políticas internacionais e nacionais. Na Borboleta, os depoimentos referem a caminhada que 
Eustáquio José De Mello fazia a Porto Alegre pedir satisfação do inventário de partilha da terra 
herdada de seu pai, quando foi assassinato, dizem os autóctones, a mando da família Schmitt 
Isso na década de 1880. Líderes Kaingang vieram caminhando do norte do Estado para Porto 
Alegre no início deste século, para tratar com o Governo do Estado a regularização de suas 
terras. As caminhadas eram freqüentes entre todas as áreas de ocupação tradicional, fossem 
elas reconhecidas oficialmente ou não. Ainda hoje: as famílias Mbyá continuam efetuando 
caminhadas ao longo de semanas, meses e anos, levando crianças e animais de estimação. 
30 Segundo pronunciamento literal do representante Mbyá-Guarani Felipe Brissuela da aldeia 
de Passo da Estância, no I Seminário "Os Mbyá-Guarani" realizado em Riozinho (Km 45), 06 
de março de 1997. 
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descritivo (documento cartorial) do que da posse do efetivo (a terra, que eles tinham e 

tem, ainda que hoje reduzidos à marginalidade e à mera posição de trabalhadores). 

Há redes societárias alternativas, sem reconhecimento oficial, invisíveis aos 

critérios eurocêntricos camuflados (nativizados) na ideologia política que se apresenta 

como oficial pelo Estado-nação. Essas alteridades são suprimidas e desse fato a 

civilidade sulbrasileira extrai seu fundamento. 

4.11- Populações originárias e sua subordinação ao sistema de classes no sul 

do Brasil 

No sul do Brasil, é possível identificar uma cadeia de formas hierárquicas de 

articulação entre as comunidades autóctones e a sociedade regional ou nacional, algo 

muito semelhante ao estudado aqui e em outros locais da América. Qualquer teoria 

das relações raciais ou étnicas, no Rio Grande do Sul e alhures, deve dar conta das 

desigualdades, da discriminação e da opressão, ou seja, a analítica do fenômeno 

étnico necessita ocorrer em conjunto com as teorias de estratificação social 

(Barcellos, 1997:86 e 92). 

A realidade enfrentada pelos povos originários do sul do Brasil tem um 

paralelismo evidente com a realidade argentina, onde " ... es imposible profundizar en la 

problemática indigenista, cuyo bastión es el concepto de diversid cultural, sin abordar 

necesariamente el contexto de desigualdad y discriminación en el que se constituyó, 

sin abordar la problemática de la estratificación social( ... ) y de las e/ases socia/es ( ... )" 

(Tamagno, 1997: 128). A consciência sobre o assunto está difundida mesmo no seio 

do movimento indígena boliviano, onde um de seus porta-vozes (Juan de la Cruz 

Villca) declarou em 1992, que "la unidad real entre nación originaria y la clase es 

nuestra teorían {In: Albó, 1997:26). 

Outro exemplo é o México, onde "los indígenas son poseedores de 

configuraciones culturales e identitarias diferenciadas entre sí y dela hegemónia, y que 

ocupan tradicionalmente las posiciones más subordinadas dentro de las verticales 

estruturas políticas regionales y nacionales" (Barabas & Bartolomé, 1997). 

Constatação semelhante foi encontrada por Anthony Stock (Stock, 1981) em seu 

estudo sobre a selva peruana. Em todos esses casos, as comunidades nativas estão 

articuladas com a sociedade regional e nacional de diversas formas, conformando um 

"continuismo" em função da maior ou menor dominação dos setores branco-mestiços. 
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Ainda que esta tese dedique um tópico especial (6.2) à avaliação comparativa 

entre a realidade interétnica da selva peruana e a do sul do Brasil, importante fixar aqui 

a descoberta de um padrão comum de estratificação social, onde é básica~ oposição 

entre nativos e brancos, embora aqui ela esteja manifesta de forma muito mais sutil -

mais perversa portanto - do que a descrita para o Peru. No sul do Brasil, as 

comunidades aborígenes estão em contínuo contato com a sociedade nacional 

envolvente, algumas delas jurídica e administrativamente reconhecidas como 

indígenas, outras não. Este também é o caso dos Cocamilla e de outros grupos 

indígenas que não têm esse reconhecimento pelo Estado-nação peruano, ficando 

agregados ao sistema de classe social dentro da categoria - estereotipia alóctone -

chollos. A cholada é formada por camponeses nativos da selva, orientados para a 

subsistência mas que vendem seu excedente ao mercado urbano (ib:151). 

Nisto reside uma diferença importante em relação às etnografias de aborígenes 

no Rio Grande do SuL A designação usada para encaixar os nativos no sistema de 

classes é largamente variável, conforme a localidade, a região e as etnias em 

interação. Para os descendentes de alemães do sul do Brasil, autóctone é designado 

pelos termos "caboclo", ou "brasileiro", ou "pelo-duro", ou mesmo "negro". O autóctone 

pode mesmo ser chamado "índio11

, o que é mais comum quanto maior for a 

proximidade dos centros urbanos onde existe a noção difundida de índio genérico. Nas 

áreas rurais, há uma diversidade de termos aplicáveis aos autóctones, variando 

mesmo segundo as circunstâncias para um único indivíduo. Ao que parece, são os 

descendentes latinos os que difundiram mais o termo "bugre", afora outros comuns 

aos usados pelos que têm herança "sangüínea" alemã. Entre os luso-brasileiros, é 

mais comum também o uso do designativo ~~paraguaio" para alguns tipos de 

autóctones, ou ainda "biriva". 

As únicas categorias capazes de unificar tamanha diversidade são as de 

"povos originários" e sua versão mais intelectualizada "autóctone", mas estes não 

possuem uso corriqueiro na maior parte das localidades interétnicas onde nativos 

estejam envolvidos no sul do Brasil. Tamanha diversidade de designações 

polissêmicas faz pensar que a operação de velamento aqui é mais perspicaz, na 

medida em que cria uma diversidade de conceitos onde tal diversidade inexiste - pois 

todos são tratados univocamente como autóctones na sua ocupação31 dentro do 

31 O conceito "ocupação" está veiculado no sentido dado pelo envolvimento existencial do 
Daseí, conforme a analítica de Heidegger. 
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sistema de classes -, para ludibriar a possibilidade de surgir reações unificadas ·em 

torno a um único estereótipo que se tornasse bandeira comum de luta para múltiplas 

etnias. 

Interessante comparar esta ú\tima conclusão com a análitica que Daisy 

Barcellos faz da forma de incorporação dos negros na sociedade estratificada do Rio 

Grande do Sul contemporâneo. Negros, índios e outros autóctones sofrem 

conseqüências similares desde a operação ideológica de velamento, que escamoteia 

a hierarquia social e os fundamentos étnicos que também a perfazem. Ao nível das 

relações práticas de produção, circulação e consumo, " ... atributos reais ou fictícios são 

engendrados como emblemas, sendo freqüente a construção de estereótipos que 

atuam como sinalizadores de identidade a partir da qual os grupos passam a se 

perceber e a serem percebidos. Esses elementos são ativos e efetivos na interação 

social" (Barcellos, 1997:85). 

No entanto ao nível da ideologia política, há apenas indivíduos, "todosll 

cidadãos e iguais perante à unicidade alóctone - porque se mantém "romana" e 

"positivan- da Justiça brasileira. "'"A estratificação em classes no meio urbano-industrial, 

a ideologia que preside o código individualista de incorporação dos cidadãos à 

sociedade nacional que não reconhece a sua própria segmentação étnico-racial 

termina sem reforçar os mecanismos não formais de delimitação das fronteiras entre 

suas diferentes comunidades" (ib:1 00). A hierarquização étnica de "classes" termina 

por ficar entulhada, no roldão da imagem sobre a mestiçagem como símbolo da 

sociedade nacional. 

Como já se referiu anteriormente, no sul do Brasil não há um, mas sim vários 

termos equivalentes e comutáveis para designar a classe de camponeses nativos. Em 

todos eles, o caráter da autoctonia está tão presente quanto implícito como estigma 

velado. Desta forma é que se inscrevem, subalternamente, as alteridades originárias 

na estrutura de classes aqui vigente. O velamento é uma estratégia pseudo

hermenêutica de legitimação dessa estrutura, mantida fortalecida subjacente à 

hegemonia do discurso da igualdade na nossa democracia. O projeto da 

impessoalidade da cidadania não supera o velamento da negação autóctone, apenas 

o reedita co~ mais primor. 

4.12 - Desvelamento sobre a legitimação da hierarquia social na força de 

trabalho do europeu imigrado 
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Na atualidade social do sul do Brasil, região que enfatiza sua ascendência 

européia, as alteridades originárias ainda não possuem posição legítima ao exercício 

da dialogia plena, mas lutam com todas as forças nessa direção. Pode-se objetivar, 

trazendo a constatação, correta pelo que pude observar etnograficamente, que as 

demais etnias imigradas também não possuem dialogia plenamente reconhecida 

frente, por exemplo, ao Estado brasileiro. Sem dúvida, há que se recordar que os 

imigrantes alemães e italianos foram submetidos ao processo de velamento oficial 

durante a vigência do Estado Novo, reedição do que vinha acontecendo há mais de 

um século com os povos originários. Houve o refluxo da repressão étnica depois da 

abertura política na década de 1980, mas os informantes imigrantes de áreas rurais 

mantêm-se reservados frente ao tema, temerosos das seqüelas das "Guerras". 

Ao que parece, os colonos também acionaram estratégias de invisibilidade 

frente à intervenção repressora e homogeneizante do Estado-nação. Portanto, a 

invisibilidade surge como alternativa de reação ao processo de velamento oficial, 

independente de aloctonia e autoctonia. Ao longo dos levantamentos etnográficos, os 

informantes descendentes de europeus também não falaram abertamente sobre suas 

raízes étnicas, mesmo porque não me detinha a perguntar muito sobre o assunto. 

No entanto, também foi difícil que os descendentes de imigrados auto

reconhecidos expressassem abertamente qualquer avaliação sobre índios ou bugres, 

principalmente quando eu chegava em clima de perícia formal. A maioria preferiu ficar 

no silêncio ou fugindo a abordar outro tema. Os que falaram, no entanto, disseram 

coisas que confirmam a projeção dos estereótipos alóctones atribuídos aos nativos. 

Na localidade de Campina, dentro da Área reivindicada pelos descendentes da 

Borboleta, escutei (setembro 1997) o senhor P. justificar o esbulho cometido na terra 

dos índios porque "aquela era uma gente que não trabalhava, o senhor sabe como é!". 

Ele estava veiculando a opinião que achava a acertada para justificar a 

expropriação, falando para minha posição de perito e professor "federaiJJ, pois foi assim 

que me apresentei. A expressão final do comentário, "o senhor sabe como é", 

indica que ele esperava ter "oficialmente" retificado seu veredicto etnocêntrico. Outro 

caso é o comentário irônico do atual prefeito de Campos Borges, Sr. 0., quando da 

audiência (08.1 0.1997) que fizemos a fim de esclarecer os trâmites do processo da 

Borboleta: "Que imensa área; e o problema que está criadol Mas não me digam que 

depois de todo o sacrifício, vocês vão ainda deixar tudo aquilo atirado, sem fazer 

nada?". 
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Como se vê, o paradigma histórico do trabalho continua servindo como 

argumento em descrédito aos nativos, veiculado por informantes divergentes às 

causas originárias. Isso não é por acaso, como já disse, pois o sul do Brasil foi criado 

historicamente - segundo a versão oficial - pelo trabalho imigrante. Esse valor continua 

manifesto entre os descendentes europeus e mantém a negação de plenitude à 

alteridade autóctone. Interessante observar,que representantes do Poder Público 

reforcem, em audiências oficiais como as que participamos, insinuações sobre os 

índios como aqueles que se mantêm submersos no estado de natureza indômita, 

supostamente incapazes de labor e organização racional do ambiente que 

tradicionalmente ocupam. 

Na maior parte das vezes, entretanto, os preconceitos não são tão abertamente 

formulados. Os casos referiçjos acima se explicam numa situação limite como é, hoje, 

o processo da Borboleta, onde as posições estão tendo que ser assumidas em função 

do problema objetivo criado pelo conflito entre as posses privadas e a tradicional do 

território reivindicado. No geral, a posição atribuída ao autóctone não aparece 

formulada em discurso, mas sim confirmada pelas relações sociais de produção, onde 

o nativo acaba reduzido quase sempre à categoria de "trabalhador braçal 

desqualificado". Como diz o ditado popular, o "vivente" serve para carregar pedra ou 

então como burro de carga. 

O entulhamento dos fenômenos advindos das alteridades originárias ocorre de 

diversas formas e já vimos algumas delas. A mais surpreendente talvez, é aquela que 

processa cientificamente a diferença denegada, reificando-a historicamente. Como 

fazia o evolucionismo, a administração pública e o discurso político no sul do Brasil; 

continuamente '1orjaram" a extinção formal de múltiplos povos originários, para tê-los 

temporalizados como fragmentos coisificados· de capítulos do "nosso" passado 

continental, regional e local. O folclore e a museografia serviram a essa causa. A 

diferença cultural foi domesticada e convertida em "fragmentos" de uma ascendência 

ficcional. Não há o re-conhecimento da percepção das alteridades autóctones, que 

ficam entulhadas pela pré-compreensão que reitera sempre sua projeção ao passado 

apenas como parte integrante de nossa "origem" enquanto Civilização sulbrasileira. 

Mais uma vez, deixemos o pajador missioneiro mostrar o nível de entendimento que os 

nativos podem ter disso: 

"Eu sou o que os historiadores procuram lá nas ruínas, 
mas não sabem os doutores que esta saga não termina! 
Que ainda restam descendentes da Terra dos Sete Santos, 
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Não sabem que a estes escombros ainda sirvo de escora 
e que carrego nos ombros 300 anos de história 
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Podem pensar que estou louco, mas eu comprovo na estampa 
Por que hoje somos poucos, os fósseis vivos da Pampa 

Sou filho dos Sete Povos, tenho o sangue de Sepé 
E tudo que digo eu provo, com juramento de fé 
O meu legado é tanto, até carecem explicações 
E até no canto que canto, ecoa a voz das missões 

Guarani fui batizado e ora pago minhas penas 
Sob o símbolo sagrado da velha Cruz de Lorena 
Porém não sabe de nada, a história do vencedor 
E a lança fez-se guitarra e o guerreiro payador 

Prá manter viva a memória, as pedras ganharam nome 
E transformaram em história o que resta desses homens 
Pois mais vale a carcaça, de um templo quase no chão, 
que os descendentes da raça que vagam changuiando o pão" 
( De Guerreiro a Payador, canção de Pedro Ortaça e Vaine 
Darte) 

Ainda que esta tese pretenda dar conta dos processos gerais das relações 

interétnicas envolvendo populações originárias no sul do Brasil, há certamente 

representações e condutas sociais marcadas por outros _registros afora o do binômio 

autoctonia-aloctonia. A negritude e a questão da exploração econômica são outros 

eixos de análise já comentados. Há múltiplos outros parâmetros representacionais em 

jogo, em vigência concomitante com os até aqui definidos. Outras identificações 

coletivas manifestam-se para além da aporia autoctonia-aloctonia, talvez mais 

evidentes e explicitamente manifestos como articuladores coletivos, o que também 

pode auxiliar ao desvirtuamento ainda maior da operação de velamento aqui dos 

direitos originários no sul do Brasil. 

Não se é somente alóctone, se é sempre de uma forma específica (portuguesa, 

alemã, italiana, polonesa etc.), ainda que nas circunstâncias de encontro-confronto 

com nativos a dimensão geral - "de origemll - seja enfatizada. Há depoimentos 

etnográficos do noroeste do Rio Grande do Sul que referem a existência de uma 

hierarquia étnica muito marcada que coloca no topo os alemães, seguidos dos 

italianos, russos, holandeses, estando os poloneses por último, quase ao lado de 

negros e índios. Os primeiros são mais legitimamente "de origem" do que os últimos, 
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muito próximos dos nativos. Essa é uma concepção em1ca, conforme a versão 

descrita por Emílio dos Santos, residente em São MigueL 

Ao mesmo tempo, essa valoração etnocêntrica infiltrou-se na estrutura 

administrativa, tornou-a subordinada aos interesses locais de colonos, comerciantes, 

político e industriais de ascendência européia. Os mecanismos cartoriais foram 

processados em para'lelo ao texto das Constituições Brasileiras e sem _qualquer 

respeito às regras consuetudinárias dos povos originários. Fundamentou-se, portanto, 

o solo fértil sobre o qual proliferou a ideologia assimilacionista que, numa pirueta 

lógica, justificava por si mesma a expropriação dos territórios indígenas, expressando 

implicitamente a crença de ser necessário integrar o índio por já não ser mais índio e 

supostamente em vias de desaparecer. Nós, intelectuais, assimilamos este senso 

comum tradicional e o fundamentamos teoricamente com o auxílio da história, até que 

os invisíveis se tornassem manifestos e o problema do velamento ideológico das 

"alteridades origináriasu se tornasse uma questão da máxima importância científica em 

tempos de globalização neoliberal crescente. 

* 

Este capítulo abriu o detalhamento da formulação em teoria social deste 

trabalho, pouco mais do que a justaposição de contribuições específicas trazidas por 

outros autores. A originalidade desta justaposição conceitual decorre, entretanto, dela 

ter sido organizada, fundamentalmente, para atender a especificidade própria dos 

dados etnográficos e historiográficos trazidos nos capítulos anteriores. 

Apresentou-se a sociedade do sul do Brasil como uma estratificação 

hierarquizada muito ainda segundo a ascendência européia de seus membros, mesmo 

que isso fique propositadamente <(encoberton pelo clamor da igualdade democrática. 

Sustentou-se que há uma conduta discriminatória que, em sendo tão óbvia, continua 

guiando as relações intersubjetivas do cotidiano envolvendo populações originárias. O 

sentido discriminatório é encoberto pelo discurso (Jogos) da democracia racial, 

regimentado legalmente nacionaL A obviedade faz-nos fundamentar ("entulhar", 

segundo Heidegger) o fenômeno da discriminação étnica na natureza das coisas, ao 

dizer que são assim porque herdadas da história. Defendeu-se ser necessário sair 

dessa naturalização histórica e tratar o assunto em sua fenomenologia cotidiana e 

imediata, propriamente social. 
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Previamente a isso, foi necessário tratar da questão do velamento em suas 

dimensões ôntica e epistemológica, retomando a percepção como o lugar da verdade. 

O velamento foi avaliado como qualidade do Jogos. limite intrínseco à abstração 

discursiva sobre as coisas do mundo, pois resposta demasiadamente estática para 

acompanhar o fluxo perceptivo que atinge constantemente o ser-no-mundo. Os 

referenciais básico para tratar esse assunto foram obtidos da analítica hermenêutica 

de Heidegger, em sua crítica ao racionalismo cartesiano e em sua proposição de fazer 

as coisas retomarem a elas mesmas. Não considerei que o populismo aristocrático 

apontado por Bourdieu invalidasse a proposição teórica de retorno às coisas, nem que 

a ambiguidade do pensamento fosse algo de que qualquer crítico ou adepto 

deHeidegger pudesse se isolar completamente. 

Considerou-se muito pertinente a proposição do Dasein a esta tese, pois ela 

estabelece o nível ontológico de onde a questão da clivagem aloctonia-autoctonia 

pode sair coletivamente estabelecida. Não é acaso, portanto, que o problema do 

desenraizamento apareça reincidente na obra de seu formulador. De qualquer forma, 

não se entende como desmerecer a importância da "revolução copemicanal! efetuada 

pelo "pastor do ser'' para a epistemologia contemporânea, com sua remetida em 

direção à hemenêutica ontológica. 

Reconhecida tal importância, foi necessário, entretanto, ultrapassar o limite 

ascendente da abstração ontológica de Heidegger para realizar o intento de 

interpretação antropológica dos dados etnográficos. Passou-se ao caminho teórico 

inverso, descendente, re-inserindo os referênciais da fenomenologia ontólogica às 

questões sociais que investigamos. De início, isso foi feito pela crítica de alguns 

elementos sociológicos que resguardam cientificamente o velamento e a naturalização 

das alteridades culturais estudadas pela etnologia, valendo-se dos referenciais de 

Carlos Gomes da Silva. Neste sentido, elementos da cosmologia cristã foram 

identificados em passagens das obras de alguns pensadores da escola sociológica 

francesa. Nelas, as alteridades continuam sendo remetidas à natureza indiferenciada, 

tal qual habitantes do Paraíso de Adão. 

Esperando que a análise crítica da sociologia permitisse reestabelecer a 

dialogia como uma constante teórica dos sistemas interétnicos - do que o etnógrafo 

extrai o princípios metodológicos de descentramento ao etnocentrismo e 

equanimidade das diferentes versões sobre os fatos observados -, passou-se à 

aplicação da hipótese do roubo identificatório praticado sobre as alteridades originárias 
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no sul do Brasil, entendendo disso advir a constituição da aloctonia eurocêntrica. 

Assim, formulou-se que o roubo de identidade é a base da operação de denegação 

civilizada da radical diferença dessas alteridades, restringidas em bloco à posição 

desqualificada de autóctones. Neste sentido, a autoctonia é qualidade inicialmente 

atribuída por quem se faz alóctone através dessa atribuição a outrem, ainda que a 

oposição aloctonia-autoctonia seja uma forma mais abstrata e conceitual de tratar o 

assunto. Mesmo porque, a estigmatização do autóctone ocorre apenas na intimidade 

das relações mundanas, estando camulfada por múltiplos estigmas permutáveis em 

sua sinonímia. 

Uma vez explicado o que vem a ser a perspectivação alóctone do deterrado 

europeu, passou-se a analisar algumas posições étnicas típicas ao sul do Brasil. A fim 

de medir a relatividade das duas posições sociais teoricamente propostas, avaliei o 

caso dos teuto-brasileiros. Foram tomados como um exemplo étnico claro de tentativa 

para equacionar o problema da divagem em torno da atoctonia. Vimos que eles 

adotaram boa dose. de autoctonia, mas se mantêm presos aos referenciais exteriores 

(de germanidade), continuam discursando peta necessidade de se enraizar e 

resguardam suas pré-compreensões dos nativos como bestas naturais. Esse exemplo 

reforça a validade do modelo heurístico da tese. A segunda posição "étnica"· 

trabalhada, em relação com o eixo aloctonia-autoctonia, foi a do mestiço entre imigrado 

e autóctone, caracterizada como sendo de grande ambigüidade. O mestiço está entre 

dois mundos, sendo muito suscetível aderir à perspectivação alóctone, ainda que essa 

tendência decaia junto com o avançar da idade das pessoas. 

A terceira e última posição social avaliada foi a dos descendentes de origem 

africana. Concluiu-se que, para eles, a questão da sua aloctonia africana não aparece 

como dilema a firmar fronteiras de etnicidade em relação aos representantes de povos 

originários com os quais convivem. Identificou-se, também, que muitos descendentes 

africanos aparecem integrados a comunidades nativas, ou aculturados pela adoção 

das técnicas de sobrevivência tipicamente autóctones. Ainda, marcou-se a posição de 

que os critérios da economia política, ainda que válidos, não dão conta da 

especificidade das posições "étnicasn inseridas implicitamente na estrutura de classes 

do sul do Brasil. Embora negros e autóctones estejam igualmente rebaixados como 

trabalhadores desqualificados, há uma especificidade na inserção da autoctonia que 

se considera necessário reconhecer. 
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O terço final deste capítulo foi destinado à análise das conseqüências sociais 

geradas pela regimentação histórica da perspectivação alóctone no sul do BrasiL Em 

primeiro, avaliou-se a denegação dos direitos territoriais das alteridades originárias 

para que a apropriação individualista da terra ocorresse, sem que isso fosse 

constituído através do genocídio. Pelo contrário, a legalidade oficial apoiou-se na 

crença do etnocídio formal das coletividades originárias, em beneficio da 

industriosidade do colono imigrado e seus descendentes. Portanto, a geografia 

privatista assentou-se sobre formas prévias de territorialidade, entulhadas e levadas à 

invisibilidade. Em segundo, analisou-se o mesmo processo de velamento ocorrendo 

pela subordinação dos autóctones às posições mais desqualificadas dentro da 

hierarquia de classes estabelecida como sociedade brasileira, inflacionados à posição 

de trabalhadores braçais desqualificados. Finalizou-se trazendo comentários sobre o 

crescente des-velamento dessas simulações alóctones frente às etnogêneses 

autóctones em curso hoje no sul do BrasiL 
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Legenda das Ilustrações 

Figura 4: O material de divulgação da cidade de Gramado é todo fundamentado em 
torno ao slogan "naturalmente européiaJJ, explicitando a perspectiva alóctone e 
o eurocentrismo nativizado amplamente difundido no sul do Brasil. 
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Legenda das Ilustrações 

Figura 5: O Município de ljuí difunde a imagem da formação pluriétnica como sua 
peculiariedade de integração ao Mercosul, inclusive através da manutenção do 
chamado Parque das Etnias. Interessante observar a ausência . de 
representação das etnias indígenas nesse parque e em todo o material de 
divulgação turística produzido sobre o município, independente do fato dos 
·Kaingang circularem pela cidade vendendo seus artesanatos ou, mesmo, de 
alguns serem alunos da universidade local {Unijui). Os "gaúchosu são os 
únicos autóctones reconhecidos como fazendo parte de sua população. 
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Legenda das Ilustrações 

Figura 6: Os Supermercados Zaffari sustentam um litígio judicial em torno a 2.000 
hectares que pretendem retirar dos Mbyá-Guarani na região de Barra do Ouro, 
fato que foi divulgado pela imprensa regional. Na mesma época em que o fato 
foi noticiado, a empresa patrocinou a realização da ópera "O Guarani" de Carlos 
Gomes em Porto Alegre. Ao que parece, não se trata de mera coincidência. 

Foto 148: Há ao menos duas marcas de água mineral (Sarandi e Charrua) que 
estampam a imagem de índios em seus rótulos, indicando sua associação 
como signos de pureza ao estilo do bom selvagem. Filhos de João Padilha 
(Kinxé e Kapn) , cidade de Campos Borges, .dezembro de 1997. 
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Legenda das Ilustrações 

Figura 7: Em material publicitário, há a contínua reiteração dos estereótipos civilizados 
em torno à indianidade. Neste caso, um chefe indígena expressa sua 
ingenuidade em ter sido enganado pelo homem-branco Oomal Zero Hora, 
seção de classificados, em 17 de dezembro de 1995, p.41). 
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_____ Figura 7--------------------
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CAPÍTULO V 

AUTOCTONIA E INDIANIDADE1 

Este capítulo continua o desdobramentos conceitual iniciado no anterior, onde 

o roubo identificatório foi apresentado como a operação simbólica que produz a 

aloctonia eurocêntrica nativizada ao sul do Brasil. O objetivo, agora, é dimensionar o 

pólo oposto, a autoctonia, mas tratada como sendo o outro subproduto complementar 

do roubo alóctone sobre os povos originários. Assim, a autoctonia é o lugar restritivo 

que se impos a uma diversidade de alteridades culturais originárias, quase todas 

entendidas como decompostas na massa de mestiços, poucas rotuladas e tratadas 

como indígenas. Quero crer que ambas as posições, a de mestiço ou a de índio, têm 

em comum serem percebidas como manifestações de autoctonia no sul do Brasil, 

sentido implícito nas relações interétnicas que os englobam dentro do Estado-nação. 

De início, argumenta-se que a questão da autoctonia aparece como resultado 

do colapso atual por que passa o termo "índio", ao ter quer ser flexibilizado para dar 

conta de grupos mestiçados e urbanizados, que não correspondem ao protótipo de 

pureza que geralmente se espera da indianidade no sul do Brasil. O item 5.2 trata da 

polissemia como uma constante nas relações interétnicas onde índios, seus parentes 

e aliados mestiços estão envolvidos. No 5.3, parte-se da idéia de que o pensamento 

humano é composto por fragmentos de contemplação filosófica gerados ao longo do 

tempo, para dizer que ainda hoje há a manifestação etnográfica, no sul do Brasi, de 

1 Este capítulo foi elaborado a partir de versão preliminar submetida à avaliação crítica na 
disciplina "ANP31- Seminário de Pesquisa Etnográfica" do PPGAS/UFRGS, ministrada pelo 
Prof. Dr. Ruben George Oliven no segundo semestre de 1996. Essa versão também foi 
apresentada no "GT- Políticas lndigenistas", do XX Enconstro Anual da ANPOCS (outubro de 
1996, Caxambu MG), coordenado pelo Prof. Dr. João Pacheco de Oliveira Filho. Devo 
reconhecer crédito aos diversos colegas que fizeram comentários em contribuição ao meu 
trabalho nessas duas oportunidades e a Rodrigo Venzon, que leu e detalhou críticas 
importantes à elaboração deste versão final. 
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imagens fragmentadas em torno ao medo histórico do colonizador branco em virar 

nativo na América. Considera-se que a naturalização da pureza da indianidade resulta 

da vigência desse sentimento, relacionado também junto ao roubo identitário alóctone. 

O item 5.4 serve para tratar da indianidade como o produto da regimentação 

histórica do Estado-nação e da sociedade que se apresenta como brasileira no sul. 

Também serve para questionar a versão reificada sobre a conquisÍé\ como um fato 

consolidado no passado, além de marcar a dupla dimensão cofnplementar no 

. tratamento civilizado à indianidade, a oficial administrativa e a ordinária, mundana, das 

intera.ções sociais (intersubjetivas) cotidianas. O item seguinte continua a avaliação .. 

histórica, marcando o momento republicano do indigenismo, quando foi adotada a ; 
I 

filosofia positivista que serviu como base para, no início, produzir uma indianização \ 

seletiva pela transformação dos demais autóctones em meros trabalhadores 

nacionais; e, depois, realizar a des-indianização gradativa, pela integração civilizada, 

mesmo dos que antes haviam sido contemplados pelo reconhecimento oficial. 

O capítulo finaliza tratando do quadro interétnico criado pela ação histórica 

oficial de des-indianização das populações originárias no sul do Brasil. O velamento 

oficial levou à posição de invisibilidade étnica para muitas alteridades autóctones, 

algumas delas em processo atual de etnogênese através da auto-indianização. Isso 

fica como ponte de ligação para o próximo capítulo, onde são desdobrados 

argumentos em torno às opções de invisibilidade ou etnicidade. 

5.1 - O colapso da indianidade e o des-velamento da autoctonia 

A questão indígena sulbrasileira parece atravessar aguda transformação neste 

final de milênio, numa efervescência de múltiplas alteridades culturais a se manifestar, 

melhor ou pior reconhecidas pelo senso comum, como expressões de indianidade, 

. entendida enquanto auto-identificação em torno ao indianário legal. Reconhecimento 

precário, ao ponto de ser bastante questionado, mas que acontece também porque a 

indianidade tem seu lugar garantido no horizonte representacional brasileiro, além de 

surgir como legalidade dentro do Estado-nação que nos envolve. Muitas são as 

leituras manifestas - complementares ou oponentes - desses acontecimentos na 

atualidade, quando idéias e valores "neoliberalizantes" conduzem gordas fatias do 

nosso mercado de bens simbólicos à globalização. Há a acusação freqüente sobre o 

uso cada vez mais abrangente do termo índio, ao qual são acoplados sempre novos 

significantes. Há quem sugira uma provável e não muito distante "explosão" 
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conceptual da indianidade. Ela será flexibilizada para conter tanto, que passará a 

dizer nada. Algo disso já acontece. 

No entanto, é exatamente essa crise simbólica e conreptual, que permite 

"desvelar'' um dilema hermenêutica recorrente nessa fu'são de horizontes 

representacionais, que vivemos no sul do Brasil. Algo toma forma atrás da névoa em 

que se transforma a indianidade. Esse algo parece ser ~~. entendida como 

reação frente à projeção de nossas próprias pré-compreensões civilizacionais. 

Segundo minha hipótese, a autoctonia é o sentido hermenêutica correto no 

entendimento da reação indígena ao processo civilizacional no sul do Brasil; ou seja, 

entendo-a como significação gerada e reiterada pela própria "cruzada" civilizada 

centralista e totalizadora, pela postura de supressão da radicalidade das diferenças 

culturais americanas2 englobadas em nosso Estado-nação. A configuração ideológica 

oficial no sul do Brasil leva à "diluição" das alteridades originárias (e outras), suprimidas 

no jogo de sentidos e na interação truncada em torno de representações e nas 

práticas do quotidiano. Isso para, anulando a radicalidade da diversidade cultural em 

poucas categorias restritivas - como são "índio", "negro", "trabalhador'', "mestiço", 

"brasileiros" etc. -, posicioná-la num status socialmente desqualificado, como acontece 

sempre nos processos de estigmatização. 

Avalia-se o assunto desde a experiência etnográfica nos diversos "rincões" 

etnográficos trabalhados no Rio Grande do Sul. Há algo complexo gestando junto à 

"crise do indigenismo" (Cardoso de Oliveira, 1988) e na falência de suas agências, 

frente à autonomia política na luta que as populações indígenas travam pelo 

reconhecimento efetivo, dentro da Nação brasileira, de seus direitos consuetudinários. 

Algo que já perturba os antropólogos mais atentos à particularidade da indianidade em 

regiões americanas com mais largo histórico civilizacional. Por exemplo, João Pacheco 

de Oliveira lança a pergunta sobre a existência de índios no Nordeste brasileiro, ao 

introduzir o "Atlas das Terras Indígenas do Nordeste"3 
, depois de ter identificado 23 

povos indígenas lá ainda vivendo! Faz a pergunta, ao diagnosticar o descompasso 

2 Entenda-se, daquele continente que se transformou em pólo de convergência de projeções 
simbólicas e local de realizações civilizatórias desde os tempos de América Vespúcio. A 
referência continental condiz com o perfil de dispersão populacional de diversas sociedades 
nativas, pois que ecologicamente adaptadas, sem ficarem limitadas às fronteiras políticas 
nacionais ou regionais, quando as características do ambiente natural ultrapassam esses 
limites arbitrários. 
3 Pacheco de Oliveira, J. (org.). Atlas das Terras Indígenas do Nordeste. Rio de Janeiro: Peti
Museu Nacional, 1993. Este autor avalia a reação cultural e o horizonte político dos povos 
indígenas no Nordeste do Brasil. 
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entre a noção jurídica brasileira (de caráter genérico) e a do senso comum, esta 

reiterando uma imagem arquetípica do índio romantiza~o, ao mesmo tempo que 

desconhece a fisionomia do "índio" real. Há um novo padrão de indianidade no 

Nordeste, resultado de um amplo processo de emergências étni5s, como exemplifica 

o caso dos Pankararu estudados por José Paiva Arruti (1996). 

Por outro lado, enquanto a tutela estatal é criticada e ideologicamente suprimida 

na gestão contemporânea da administração federal, paradoxalmente são os próprios 

"índios" os primeiros a clamarem sua permanência, usando do direito de manifestação 

que lhes dá a cidadania, e exigindo ainda maior participação do Estado na solução de 

seus múltiplos problemas. Nossa sociedade ideologicamente represe·ntativa está tendo 

que suportar a ·impertinente participação política dos indígenas, a atrapalhar as 

reformas superficiais liberalizantes. Eles fazem raptos, interrompem estradas, 

reocupam territórios perdidos, tomam posse de grandes obras civilizatórias (como no 

caso do aeroporto em lraí), barulho demais para uma minoria tão insignificante. Assim 

fazem, dizem eles, para demonstrar que querem o que lhes pertence, pois reivindicam 

o acerto de dívidas acumuladas historicamente junto às "autoridades" do passado, 

promessas feitas pelos "mandantes", pelo "governo" e pela "FUNAI" para com eles e 

também para com seus "parentes,4
. 

Os conservadores rebatem, alegando serem religiosos e esquerdistas brancos 

infiltrados a fazerem a cabeça ingênua dos nativos. Redes de corrupção envolvendo 

brancos, mestiços e índios, dentro de Áreas Indígenas, transformam-se em fator de 

demonstração para a hipótese reacionária da decadência cultural dos nossos 

primitivos. Não bastasse, ainda se passa a observar uma indianização de caboclos, 

segundo reclamam alguns antropólogos mais ortodoxos. A categoria "índio" perdel 

densidade, torna-se reivindicável e é arrastada no fluxo da "reinvenção das tradições". 

Se depender dos nossos tecnocratas, os índios brasileiros- enquanto status jurídico

já não mais existirão até a entrada do próximo milênio. Importante definir corretamente\ 

o problema: caminhamos para um simulacro de indianidade, ou será apenas que a 

4 Os termos entre aspas foram etnografados em uso entre os informantes autóctones. O termo "' 
"parente" foi identificado junto às lideranças do movimento Kaingang da TI lraí, servindo 
também para englobar pessoas de outras etnias indígenas (Guarani, Xokléng etc.) em 
oposição aos brancos. Parece-me importante enfatizar, o tom doméstico da significação em 
torno ao termo parente é lançado ao nível da ideologia multiétnica embutida na indianidade, 
campo de convergência de interesses múltiplos das diversidades culturais autóctones, 
demonstrando que a adoção de uma prática política e/ou a instrumentalização ideológica não 
implicam numa ruptura necessária com as significações do parentesco tradicionaL Neste caso, / 
parece que o familiar engloba o político e não ao contrário, como vigora no meio civilizado. / 
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faceta falaciosa da indianidade tornou-se visível aos nosso olhos, até há pouco,\ 

torpes? Pacheco de Oliveira entrevê a "grande envergadura" desse processo e~ 
reconhece nisso a possibilidade de sua efetuação co~ um vasto projeto étnico 

(Pacheco de Oliveira, 1993:viii). 

Revisão constitucional à parte, a indianidade tem seu lugar garantido junto às 

representações de brasilidade. No Período colonial brasileiro, os índios foram descritos 

por portugueses como bárbaros, belicosos, cruéis, irracionais, canibais, sensuais, 

vingativos, guerreiros por tradição, contrários à escravidão, mas também hospitaleiros, 

generosos, crentes em Deus e na alma, justificando possível sua cristianização 

(Bellomo, 1994 ). Ao final do Período colonial, os habitantes primitivos do Brasil~ 
1 

estavam classificados oficialmente em diferentes categorias, segundo o grau de 

civilidade que possuíam. "Os índios são definidos como puros, civilizados e selvagens, 

ou, numa outra combinação, dentro da própria classificação de Debret, como 

habitantes primitivos, índios mansos e bugres" (Torresini, 1994:85). 

As definições atribuídas foram sendo gradativamente modificadas, 

complementadas, substituídas, anexadas, traduzidas, acumuladas, formando uma 

estratigrafia de "entulhamento" conceitual capaz de velar o fenômeno em sua 

manifestação _perceptiva. Algumas representações atribuídas perduram incólume 

através dos séculos. Uma delas é a dicotomia entre mansos (civilizados) e selvagens~ 

resistentes (bugres), perpetuada através dos tempos. Os mansos são aqueles que se 

tornam " ... excelentes trabalhadores quando civilizados e dão provas de uma 

inteligência· perfeita onde quer que sejam empregados" (Debret, in, Torresini op. cit. 

p.85). Os bugres são os que vivem em estado de constante exaltação belicosa, 

sempre a procurar um pretexto para guerrear. "Do estado primitivo, o indígena é capaz 

de mover-se para o estado selvagem, ameaça de toda a população, ou para o estado 

civilizado, como é o caso dos índios guaranis do Rio Grande do Sul" (ib.ibid.). Essas 

concepções perduraram até à atualidade, acumuladas de outras significações. Daniel 

Vidart apresenta dados muito similares para o caso do Uruguai, onde os índios foram 

historicamente considerados bons quando compactuavam ou se retiravam para além 

do horizonte, sendo tido como malditos e assassinos quando defendiam suas terra~ 
dos intrusos (Vidart, 1990:45). 

Outra dessas imagens atribuídas aos autóctones americanos que perdura, é t 
aquele em torno do índio com tendo a mentalidade de uma criança, concepção 

surgida desde o início da colonização. Sobre esta significação o Estado-nação 
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brasileiro adotou o regime da tutela, que perdura até hoje. Paula Caleffi encontrou 

duas vertentes historiográficas brasileiras em torno da construção social dessa 

concepção, uma delas presente nas obras que negam ao índio o papel de agente 

histórico. Nelas, o índio é entendido " ... enquanto o bom selvagem,o ser próximo àj 
natureza em um estado de ingenuidade constante, muito próximo à infância da 

humanidade, havendo autores que explicitamente o caracterizam como tal" (Caleffi, 

1997:55). 

Por tudo isso e mais, é difícil supor o desaparecimento tão instantâneo do 

índio, ainda mais porque ela é uma identidade atribuída. Ao contrário do imediatismo 

governamental, sou levado a acreditar que a civilidade sulbrasileira faz-se, tanto hoje 

como no passado, fundada enquanto signo de superação e submissão da 

primitividade, deveras romantizada, dos nossos gentis; gente "da terra", segundo 

descreveram os primeiros cronistas europeus. É como se o nativo pelado, no seio da 

floresta, mescla de besta e criança, fosse a imagem contrastiva necessária, talvez 

mesmo fundante, à nossa civilidade, por tornar evidente o grau de progresso e 

desenvolvimento material construído desde aquele ideado como um rude marco 

inicial, para o que auxiliaram nossos heróis míticos, galeria de demiurgos civilizadores, 

incluindo jesuítas, bandeirantes, imigrantes e . milit.ares positivistas. Na imagem l 
atribuída ao índio, " ... desvelamos também o processo pelo qual a sociedade brasileira J 
(ocidental) vem construindo sua alteridade ... "(Caleffi, 1997:59). 

5.2- A polissemia e o contraste situacionais destes termos 

Há múltiplas acepções contrastivas coladas ao termo índio, com variações 

subregionais. Não é o interesse aprofundar mais aqui a diversidade dessas 

significações, apenas enfatizar que a indianidade surge muito de pré-compreensões\ 

implícitas projetadas sobre a alteridade radical dos povos originários. Na fusão de V 
horizontes hermenêuticas que unifica brancos, negros e índios- alóctones, autóctones 

e os que, em princípio, estariam fora desse jogo -, o papel mais legítimo de 

interlocução que um autóctone pode pretender é o de "índio", caso contrário lhe 

caberá o silêncio dos bugres ou a mudez do mestiço. Só o .. índio .. tem voz "diferente .. a 

ser ouvida, mesmo que essa voz apenas balbucie. Desta maneira, os nativos 

silenciados descobrem o lugar mais conveniente a ocupar no jogo hermenêutica 

estabelecido e dali se lançam à interlocução. Como fugir da indianização, quando são J 
os próprios parâmetros civilizados os produtores de sua reificação? ~ 
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Que se diga ainda aos incrédulos, que tanto na história5 como na atualidade, 

talvez a indianidade nos apareça como falsidade porque esperávamos "menos" 

(geralmente, os indigenistas esperam mais) dela, queríamos que ela fosse natural e 

espontânea ao estilo de Rousseau . Se um dia foi assim, não é mais. lndianidade 

remete a uma mitologia histórica de Conquista. Ora, nenhuma comunidade étnica 

autóctone tem Cristóvão Colombo como patriarca, mas nós sim! Afinal, foi a expedição 

dele que criou os "índios" na América. Portanto, nossa leitura encontra indianidade 

onde se poderiam observar facetas diversas de um processo motivado também por 

outros horizontes hermenêuticas, concomitantes no mesmo campo que funda suas 

divergências mútuas. Necessário tratar da alteridade múltipla das sociedades nativas, 1 

que encontram na indianidade força de expressão reconhecida e mutuamente 

compartilhada. Para os povos o~rios, a indianidade é um discurso e uma 

identificação de segunda ou terceira ordem, e, enfaticamente lançada na fusão de 

horizontes com o indigenismo brasileiro. 

Sendo manifestações polissêmicas, a indianidade e a autoctonia não se 

reduzem à projeção alóctone que as funda, pois a projeção efetiva-se sobre um "algo" 

que serve como tela reflexiva. Esse algo é a alteridade, que irrompe produzindo 

"choque cultural" (quando os fenômenos perceptivos da diferença não estão 

completamente entulhados) sobre os "de origem", que se valem da projeção para 

escapar ao estranhamente. Nos nossos termos (em Português) entretanto, a 

alteridade se manifesta, geralmente, como um discurso de autoctonia e de indianidade. 

Por exemplo, muitos informantes índios Kaingang expulsos da TI Ventarra, hoje 

residentes em outros locais, reclamam querer voltar rapidamente para sua "querência 

velha", expressão típica dos movimentos autóctones sulistas que os Kaingang 

adotaram por traduzir o apego simbólico que a cosmologia prescreve para a terra 

natal, em relação ao chão onde cada um enterrou seu umbigo depois dele seco e 

desprendido6 
. 

5 Muitos são os exemplos históricos do nível e antiguidade da consciência política adquirida 
pelos autóctones em relação à dominação européia e sua sucessora, a brasileira. No Rio 
Grande do Sul, os exemplos incluem os líderes Nicolau Nhenguiru, Sepe Tiaraju ( Guaram), 
Nonoai, Fongue e Doble (Kalngang). Os informantes Kalngang referem que diversos líderes de 
seu povo fizeram jornadas a pé até Porto Alegre desde o final do século passado, para 
negociar diretamente com o governador do Estado pelo resguardo dos ta@tórios tradicionais 
do seu povo, demonstrando a antiguidade da mobilização autóctone. 
6 Os Kaingang do RS ainda preservam o hábito tradicional de enterrar o umbigo seco das 
crianças, ficando o local do enterro como referência na vida de cada pessoa, algo 
particularmente reiterado pelos mais velhos. As famílias Kaingang expressam, 
sistematicamente, os vínculos simbólicos com as respectivas querências onde surgiram e seus 
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Não há também aqui, nem substância nem "essência" das identificações. São 

apenas níveis de com-partilhar subjetividades. Não existe essência da identificação 

afora sua própria manifestação situacional, pois o encontro de subjetividades, 

agrupadas e distintamente referenciadas, produz um conflito, confronto entre 

referenciais simbólicos e circunvisões, um "choque" entre seus respectivos modos de 

ser espelhados face a face, instigando tentar " ... ver como cada um destes grupos 

elabora uma representação deste outro e de si próprio, e incorpora esta representação 

em termos de uma atuação política concreta" (Caiuby Novaes, 1993:31). 

A indianidade e a etnicidade são situacionais, e, somente assim é possível 

entender os diferentes níveis aparentemente incompatíveis pelos quais transita, 

tranqüilamente, a identificação dos informantes autóctones contemplados pela 

pesquisa. A faceta relacional está presente mesmo na construção de etnicidades 

indígenas específicas, como o caso dos Wari' estudado por Aparecida Vilaça. Sua 

etnografia aponta a importância de operadores lógicos derivados da alteridade, 

ingrediente indispensável das identidades. Como diz seu informante Wari': "Mas nós 

só somos Wari' porque vocês disseram isso. Antes não sabíamos" (Vilaça, 1996:17). 

Ação e reação, a indianidade e as reivindicações étnicas de autoctonia surgem 

como cópia e reflexo das manifestações étnicas que os próprios alóctones 

promoveram para si e, ao fazê-lo, sem o saberem, abriram a senda de um empenho 

que os "outros", originalmente velados por esse mesmo mecanismo, hoje adotam. Os 

movimentos indígenas assumem, assim, um caráter explícito enquanto etnicidades 

articuladas, remetendo a um outro sentido mais universal, pois reconhecer-"se" como 

"índio" é se valer de uma alteridade em meio ao projeto de "impessoalidade" civilizado, 

é assumir o rótulo colombiano já que convertido e impetrado continuamente pelo ser 

alóctone na América. Neste sentido, a indianidade pode ser tomada como uma 

reivindicação sempre pantribal, uma consciência em escala continental americana. 

, Através dela, inúmeras culturas autóctones vislumbram ultrapassar o velamento, 

saindo da estratégica posição de invisibilidade para forçar seu reconhecimento frente à 

histórica denegação como diferença dialógica legítima, nesta época dominada pela 

mass media e onde o simulacro é transformado em estratégia de afirmação étnica 

(Caiuby Novaes, 1993:70; Batalla, 1986). 

membros nasceram e se criaram, possibilitando que se faça um mapeamento da ·abrangência 
espacial dos principais troncos do parentesco nativo. É o que começamos a fazer nos casos 
da AI Monte Caseros e da Borboleta. 
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Os discursos literário, educacional e científico, típicos do meio urbano, podem 

até exaltar os feitos bravio dos autóctones do passado e valorizar o que Alcida Rita 

Ramos chamou de "índio hiper-real" (1995), mas o cotidiano rural observado 

etnograficamente indica haver um conhecimento social implícito de que os autóctones 

são seres decompostos, decaídos de toda sua positividade e assimilados aos vícios · 

nefastos da civilização. Embriaguez, prostituição, imprevidência, indolência e preguiça 

seriam suas qualidades existenciais inatas, para os "brancos" que com eles convivem. t 

Essa estereotipia serve à domesticação da força instigadora gerada no 

estranhamente, dentro da consciência dos "brancos", do encontro com as diferenças 

radicais dos nativos. Para os "brancos", muito melhor representados desde os centros 

de decisão estatal, aqueles são reduzidos ao único "nós" legítimo, mas em situação 

decomposta, convertidos à mesmice cômoda do "próprio"; uma meia-cidadania 11 

brasileira, portanto. Esta em jogo a necessidade de toda uma reformulação de nosso 

processo civilizacionat antes que essa dictomia entre alóctones e autóctones possa 

deixar de ser tão marcante em sua assimétrica social. 

Este estudo tematizou também unidades etnográficas onde a indianidade não 

está manifesta e é mesmo negada pelos depoimentos autóctones. Há casos no Rio 

Grande do Sul onde a posição de cristão é reivindicada pelos nativos para escapar à 

identificação como índio e chegar ao reconhecimento de uma identi ade Qlenamente 
O, O~Ol d() 

humana7
. Esse afastamento proposital em relação à indianidade, to a por etnias 

propriamente autóctones, conduziu ao estudo dessa problemática que se supõe tão 

antiga, imediata e recorrente, que tomada implícita ao ponto de ficar "desconhecida", 

invisível8 é o termo mais preciso, sendo assimilada a níveis mais evidentes tanto 

quanto desvirtuando seu sentido original. É possível detalhar peculiaridades desse 

processo, já que a operação de velamento da autoctonia- entenda-se sempre, das 

alteridades autóctones - parece recorrente em todo o sul dessa entidade imaginária e 

7 
. "No debe suponerse, que aunque exista una identificación como Cocamilla (normalmente 

implicita) quiero decir, que los Cocamilla se identificaran como 'indios'; no lo hacen com sumo 
énfasis y hay una frecuente distinción entre el índio y el cristiano; muchas veces se identificao 
como cristianos y ello es en realidad una identidad plenamente humana" (Stock, 1981:142) Os 
Cocamilla são grupos de modalidade amazônica e de língua pertencente à família Tupi
Guarani, hoje localizados no Oriente peruano. A oposição entre ser cristão e ser índios é muito 
antiga na Selva peruana e os Cocamilla foram uns dos primeiros grupos étnicos nativos a 
serem reduzidos nas missões jesuíticas de Mainas no período colonial. São diversas as 
similaridades históricas com os Guarani-missioneiros e o passado colonial da Região Platina. 
8 O conceito é usado aqui enquanto metáfora teórica para definir "algo" que fica não
manifesto perceptivamente, ainda que esse "algo "exista. A dimensão simbólica e cultural do 
conceito será desdobrada no próximo capítulo. 

384 



385 

cristalizada chamada Brasil, algo que talvez se estenda mais além na geografia 

cosmo-lógica americana9 
. Tal problemática tem sua importância no entendimento das 

relações sociais estabelecidas no seio das populações hoje radicadas no sul do Brasil. 

É válido Investigar a ~ipótese sobre a existência de uma clivagem representacional, 

em torno da qual gravitam inúmeras formas de relação social, representações 

coletivizadas em praxes que regimentam uma seqüência hierarquizada de status 

socialmente instituídos. 

5.3 - O medo de virar nativo gerando partículas de contemplação alóctone à 

naturalização do índio 

EJ'sa problemática pode ter uma interpretação diacrônica não-exclusiva, lida 

como tendo sido gerada dentro de um processo multissecular de sucessivos ciclos 

históricos, ao longo dos quais se reconhece uma mesma operação ideológica 

subjacente, constantemente renovada e jogada ao nível do implícito, recoberta por 

sucessivas e cada vez mais sofisticadas formas de vetamento. Uma cadeia de 

imagens míticas sobrepostas ao longo das gerações, coladas entulhando a 

percepção da radical alteridade dos nativos. Projeções representacionais sucessivas a 

denegar o "outro" ao ponto de convertê-lo em simples "objeto", para o que contribuiu 

também a ciência. Essas imagens míticas são reatualizadas, às vezes emergindo 

descontinuamente como fragmentos da amnésia a que estão subordinadas. Tais 

imagens míticas também fazem parte dos horizontes representacionais e 

interpretativos qu~ nos carregam. Se assim for, a problemática indígena é apenas a 

roupagem "moderna" de outra que lhe é anterior, i.é, a aguda oposição entre a 

autoctonia e a aloctonia, dicotomia tornada submersa no oceano de representações e 

coletivamente reeditada no ritos cotidianos do Brasil Grande do Sul10 
. 

9 Xavier Albó identificou o mesmo fenômeno entre os nativos bolivianos, depois que os índios J 
começaram a ser rebatizados oficialmente como campesinos ao longo· deste século (Aibó, 
1997: 15). Arruti também trabalha com o conceito de invisibilidade, para entender o processo 
histórico de integração das populações indígenas do Nordeste brasileiro (Arruti, 1996). É] 
necessário que eu enfatize aqui, entretanto, que minha hipótese veicula ~iblidade ou a 
visibilidade como algo que deriva da atuação reativa dos nativos, resgua~o conceito de 
velamento para a operação de ação do Estado-nação ao fim de supressão das 
heterogeneidades culturais autóctones. 
10 Esta figura de linguagem é poeticamente recorrente junto ao movimento tradicionalista 
gaúcho. 
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lndianidade e indigenismo11 dialogam como feixes de ação e representação 

reincidentes em nossos horizontes compartilhados, onde o tom mítico perdura 

obstante as propagandas de neutralidade científica . Há uma mitologia implícita na 

historiografia americana, que perdura nas entrelinhas da história "oficial", composta por 

imagens subentendidas. Sugiro que na fusão de horizontes entre brancos e índios, 

que tem sua origem já no colonialismo ibérico, há reincidência implícita da mítica da 

descoberta, em imagens que ficam nas bordas do esquecimento. Esquemas de 

percepção e de ação da vida diária repetidos e que se fazem repetir ao ponto de torná

los inquestionáveis (Souza Lima, 1995:18). Se o inconsciente é uma função simbólica, 

um vazio, o subconsciente aparece como o reservatório dessas recordações e 

imagens colecionadas ao longo da vida (Lévi-Strauss, 1985:223). Walter Benjamin 

também expressou feliz idéia sobre o tema, ao usar a metáfora do pensamento 

como mosaico de fragmentos de partículas de contemplação filosófica, do que se vale 

a analítica pós-modernista de Michael T aussig na etnologia e na história do rio 

Putomayo (Taussig, 1993: 19). 

Pois, dentre as nossas partículas contemplativas, penso haver algumas sobre o 

defloramento americano, rememorado em tom dramático de trauma. Esse "trauma" 

viria transmitido da descoberta à "conquista~~ {Souza Lima, 1995:47) e desta à 

construção do "mundo" sulbrasileiro. Recuaria ao período das caravelas, das 

descobertas, da nossa origem como povo, de onde recuperamos imagens adensadas 

com outra fisionomia: o índio, substância em regime e legalidade. Não se pode 

esquecer desse adensamento possível, uma trans-substancialização das pré

compreensões, materializações do mito pelo trabalho projetivo dos sujeitos em suas 

respectivas posições interativas. Há o acúmulo de montantes do .trabalho nele 

investido, já que continuamente reeditados nas representações semi-dialógicas da 

vida mundana. Disso derivam as cristalizações indigenistas e de indianidade 

incorporadas na nossa vida civil. 

Tal mitologia parece perdurar ao nível do pensamento imagético, daquele 

pensamento que viaja caótico e involuntário, trespassando incomodamente a 

coerência auto-assumida do pensamento conceptual e abstrato. Não há como deixar 

de reconhecer a indianidade como a semantização das imagens míticas ligadas ao 

11 A indianidade é a identificação atribuída e auto-assumida pelos nativos, sendo também uma) 
entidade jurídica (indianário) no Brasii.Por outro lado, indigenismo define-se como a atuação 
de agentes e agências não-indígenas e seus produtos em torno à causa dos povos originários. 
Veja-se Souza Lima, 1995. 
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"defloramento" (Turner,. 1990.: 115) efetuado por Cristóvão Colombo na invenção da 

América, vasto campo de confronto de alteridades no espaço continental transformado 

em "Novo Mundo", para gente vinda de um outro que já entendiam velho. Confronto 

de subjetividades diferentes, umas daqui, outras do além-mar. Os "estrangeiros" 

europeus como sendo os geradores de um processo histórico em escala mundial, 

empreendedoras das "guerras de conquista" sobre um espaço previamente ocupado 

por alteridades radicais (Souza Lima, 1995:43). É co~o se esse nosso "novo" 

horizonte captasse a projeção de antigos receios imaginários dos conquistadores, num 

dramático dilema do qual sempre brotou muito medo: 

"Não estava mergulhado nas trevas e nem tinha a cor branca de 
medo que veio a ganhar nos mapas que se esforçam para dar conta dele. 
Ele tinha sua própria luz, suas próprias cores, marés, estações, seus 
próprios rebanhos e flores. O Novo Mundo pululava de vida nativa; sua 
natureza era tal como a natureza em geral, abrangente, linda, violenta e 
pacífica. Ele estava também cheio de especulações inspiradas na 
natureza, pétalas míticas fabulosas, produzidas pela sua humanidade. 
Pois aqui viviam os homens ainda cativados pelos fenômenos da natureza 
e que ainda a celebravam. Aqui aquelas ficções estranhas e também 
estranhamente familiares [aos europeus conquistadores] ainda viviam no 
ritmo sangüíneo dos tambores, cantos e rituais; elas permeavam 
totalmente as vidas de muitos milhões de homens de pele escura. Alguns 
fragmentos de seus mitos sobreviveram à destruição geral. Eles nos falam 
um pouco de um mundo que nossos ancestrais invasores não souberam 
aceitarn (F. Tumer, 1990: 93-4). 

Não se quer fixar a significação em torno ao bom selvagem que a referência 

acima pode suscitar. Prefere-se perguntar como, quase cinco séculos depois, esse 

pulular vigoroso ~m vida - ou melhor, o que resta dele - ainda incomoda pela 

exuberância de sua alteridade, tanto em sua natureza quanto em sua humanidade. 

Para os poucos informantes auto-reconhecidos como "de origem" nesta pesquisa, 

natureza selvagem é "sujeira" bruta, que se deve evitar, que se deve "limpar'' e 

modificar com suor e trabalho. Da natureza indômita nada esperam e julgam 

necessário, portanto, convertê-la pela exploração utilitarista, única estratégia tida como 

capaz de produzir "a" ordenação humanizada que tanto procuram. Nisso ressaltam 

sua superioridade em relação aos da terra, tidos como licenciosos frente aos designas 

nefastos e incontroláveis da natureza. Mais uma vez aqui, o reino da natureza e sua 

gente aparecem ideologicamente como o universo do indiferenciado, sobre o qual se 

devem aplicar as leis de Deus, do Estado e do Homem iluminista. 
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A percepção do estranhamente é anterior ao cogitar sobre ele, está no domínio 

fenomênico, caótico por definição e em si mesmo marcado pela inefabilidade (Leach, 

1985; Taussig, 1993: 25}. Por outro lado, a operação lingüística, base do pensamento, 

segmenta e canaliza esse fluxo de acontecimentos perceptivos, enfatizando uns, 

esquecendo, obliterando ou desconhecendo outros. Ainda que isso seja regra para 

toda humanidade, importante vasculhar a singularidade afetiva do "choque" cultural do 

europeu no "novo mundo". Para anular o estranhamente frente às alteridades radicais 

que encontrava, muitas vezes, aplicou sobre ela a projeção de antigas e consolidadas 

imagens sobre a possessão selvagem, pois tão vasta literatura " ... dramatiza o medo 

histórico do cristianismo de ser possuido pelos povos selvagens e, mais 

profundamente, pela selvageria e seus espíritos malignos. Trata-se, por assim dizer, 

do medo de virar nativo" (Tumer, 1990:222; o segundo grifo é meu). 

Uma imagem que é tão ilusória quanto aterradora em torno de uma suposta 

humanidade filha dà pura animalidade, ponto zero similar ao imaginado na cosmologia 

ocidental sobre o paraíso perdido da época pré-adâmica. Essas imagens remotas 

foram matizadas pelo cristianismo maduro desde a Inquisição, levando ao terror 

extremo de pensar possível voltar àquela massa disforme de noite e natureza da qual 

a história cristã salvava a humanidade: "Não. Era preciso tomar posse da terra sem 

ser possuído: controlar com segurança as terras distantes e, apesar disso, mantê-las 

a uma distância espiritual rigidamente definida. Unir-se, misturar-se, casar com ela, 

nunca. Quem fizesse isso se tornaria um apóstata da história cristã e se perderia na 

selvageria eterna" (Turner, 1990:223). O colonizador reificou seus mitos relativos aos \ 

selvagens quando no Novo Mundo,- projetando sobre eles seu anti-eu (Taussig, ~ 

1993:207), tomando-se suscetível e sujeitável à sua própria face colocada como 

sendo inerente a esse outro, que o ameaça por ser espelho da força temível que está 

dentro de si mesmo. Algo que se deve evitar, reprimir, domesticar, esquecer com a 

violência física se necessário for. 

A mitologia implícita na história americana reitera o envolvimento traumático 

dos primeiros encontros. Seria correto extrapolar a recorrência dessas manifestações 

míticas, desses fragmentos imaginários de origem multissecular, também na 

"estratigrafia" de horizontes lingüísticos e hermenêuticas amalgamados nesse espaço 

esquadrinhado como "Rio Grande do Sul "? Os índices etnográficos coletados para 

este trabalho demonstram possível reconhecer, também aqui, uma estratigrafia de 

representações reincidentes, imaginadas como derivadas de ciclos históricos 
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adensados sobre paisagens e povos, como no caso da "selva" colombiana: " ... grandes 

ciclos da história estão sepultados naquele mesmo lugar a partir do qual, através de 

um 'florescimento'( ... ) no presente, eles podem exercer uma influência poderosa sobre 

a vida contemporânea" (Taussig, 1993:237). 

Exercitando uma analítica antropológica em torno da feitiçaria manifesta no 

Putumayo, Michael Taussig aponta à influência habitualmente perniciosa de épocas 

anteriores agindo no presente, o florescimento de um tempo subterrâneo. Ciclos 

históricos acumulados.em camadas, dos quais se pode alimentar amnésia proposital, 

de propósitos que se desconhecem enquanto tal, mas que permanecem 

implicitamente atuantes. A concepção êmica reconhecida por Taussig no Putumayo 

"coincide com uma visão que mescla o mundo subterrâneo da sociedade 

conquistadora com a cultura do conquistado, o colono e o escravo. ( ... ) Tal visão 

compreende, implicitamente, que mesclar o mundo subterrâneo da sociedade 

conquistadora com a cultura do conquistado não é uma síntese orgânica ou 

'sincretismo' das três correntes da história do Novo Mundo - africana, cristã e indígena 

-,mas uma galeria de espelhos que reflete a percepção que cada componente tem do 

outro" (Taussig, 1993: 213). 

5.4 - A regimentação histórica da conquista e a indianidade no sul do Brasil 

A categorização de indianidade necessita ser subversivamente mergulhada 

nesse oceano estratigráfico de fragmentos e imagens que a entorpecem, ao mesmo 

tempo que a antecedem, mas também a perfazem. Sua nitidez fica comprometida e 

não evidente para fora dos produtos cristalizados que a substancializam no presente, 

dos produtos construídos pelo trabalho nela investido. Antonio Carlos de Souza Lima 

já demons~ou perfeitamente o cerne dessa transfiguração do nativo em índio pelo 

poder tut!fa i,~ administração do Governo republicano brasilei.ro. Povos indígenas são 

os grupos definidos e autodefinidos por continuidade às populações nativas do 

continente americano, originárias nos territórios onde surgiram formas de exercício dos 

poderes de Estados Nacionais (Souza Lima, 1995:39). O poder tutelar é uma forma 

reelaborada de guerra de conquista, " ... cujos princípios primeiros se repetem - como 

toda repetição, de forma diferenciada - a cada pacificação" (Souza Lima, 1995: 43). 

Nossa civilidade faz incidir sobre a alteridade radical desse "outro" originário uma série 

de dispositivos de integração e modos de aniq~ento da diferença, em prol do 

Brasil. Ser índio é ser objeto bem sucedido desse investimento. 
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Importante fixar o aspecto recorrente dessa conquista sobre as populações 

originárias, da idéia de que ela se faz possível também por procedimentos 

interpretativos e representativos ainda contemporâneos. "A idéia de conquista supõe 

uma certa disposição de linhas de força entre um eu/nós e um outro radicalmente 

distinto, ao ponto de se duvidar de sua humanidade, oscilando das relações de 

violência (características de toda guerra) às relações de poder, e implica numa certa 

forma de busca de sentidos alheios nos atos alheios, tarefa essencialmente 

semiótica" (Souza Lima, 1995:47). A consciência da alteridade é um elemento chave 

nesse processo, pois permite elaborar as estratégias de manipulação do inimigo sobre 

o qual se executa a conquista.O outro a conquistar sempre é julgado pelo 

conquistador, sempre é objeto de uma ação deste. O conquistador também manipula 

com a alteridade num plano epistemológico, podendo ignorar ou reconhecer a 

identidade do outro conquistado. Todos estão jogando, implicitamente, o jogo da 

hermenêutica. 

Por outro lado, é perigoso enfatizar a conquista como um processo já finalizado, 

é restrito apenas enfatizar o corpo administrativo da Nação como um prolongamento 

da organização militar que a realizou (Souza Lima, 1995:49). É temeroso apostar na 

completa destruição de inúmeros povos indígenas na luta contra as unidades sociais 

conquistadoras, do que só teriam escapado os "arredios" (Souza Lima, 1995:41 ). É 

limitado defender ter havido a formação de um "povo" resultante da "sujeição" de um 

conjunto heteróclito de unidades sociais prévias nativas - autóctones, segundo meus 

termos-, todas levadas " ... a uma direção comum e reconhecendo uma identidade 

comum, ainda que esta se superponha a outras múltiplas ... "(Souza Lima, 1995:49). 

De qualquer forma, os comentários de Souza Lima são importantes para 

dimensionam uma faceta marcante dos processos interétnicos formadores do Brasil, 

enfatizando uma crítica politicamente correta. No entanto, alerta-se que também 

podem servir ao re-entulhamento da autoctonia. O compotamento dos autóctones 

etnografados na pesquisa leva a questionar a versão de conquista como um processo 

findo e vitorioso para o Estado; questiona a versão sobre a formação de um povo e 

sobre a sujeição definitiva e completa destruição de alteridades radicais nativas. 

Essas direção e identidade comuns, de que fala Souza Lima, têm tido reforço 

tanto na tutela oficial, quanto- é isto que se quer enfatizar- na sua reatualização como 

drama mítico a ressurgir ciclicamente nas relações intersubjetivas do cotidiano que une 

alóctones e autóctones. A conquista continua operando em cada interação cotidiana, 
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nÃo só no passado ou na pacificação. As alteridades originárias são conceptualizadas 

pelo indigenismo, assim como são objeto das pré-compreensões mundanas dos 

"brancos". A indianidade se converte em canal de dialogia na "fusão de horizontes 

hermenêuticas" criado como Brasil , onde os horizontes nativos são desconsiderados 

para que a fusão se implante. A desconsideração decorre do entulhamento da 

percepção da radical diferença desses horizontes. 

No sul do Brasil hoje, os autóctones convivem pouco com a estrutura 

administrativa tutelar, pois que esvaziada pela modernização liberalizante do Estado, 

vigorando o predomínio de interações com agentes sociais laicos e individualizados, 

que instauram, pelos ritos cotidianos, fronteiras identitárias etnocêntricas, valendo-se 

da estratégia da rotulação como caminho para hierarquizar e projetar nas alteridades 

"des-radicalizadas" uma visão-de-mundo e uma "mito-logia". Há que se deslocar o foco 

da analítica em direção ao extremo oposto da ordenação administrativa, nos "vazios 

de poder'' onde as práticas se constroem e se corrompem em dobradinha com a 

conivência dessa mesma ordem tutelar que surgiu para, em protegendo o alóctone do 

extermínio, garantir sua sobrevivência como objeto sobre o qual vigora a possessão 

nativa que se quer evitar ao mesmo tempo que gerenciar. O perigo da "possessão" é 

a melhor justificativa para a continua re-edição mundana da "conquista". 

O sul do Brasil é rico em exemplos etnográficos de como atuaram os agentes 

administrativos do Estado-Nação (União, Estado e Municípios) dentro das Áreas 

Indígenas por eles organizadas e ma·ntidas. Os relatos etnográficos dos autóctones 

que sofreram a tutela e o humanismo administrativo do Estado revelam o lado 

perverso da pacificação consolidada. É recorrente a descrição de maltrato a que \ 

foram submetidos quase todos os corpos autóctones tutelados. Exemplos de 

exploração radical da força-de-trabalho indígena ao ponto da exaustão, sustentando 

séries de jornadas de trabalho alimentados apenas com uma papa similar aos 

compostos orgânicos usados como ração veterinária (o "panelão", tão conhecido dos 

Kaingang). Infindáveis relatos do martírio do corpo, expondo (no "tronco") na praça 

pública e junto aos Postos Indígenas, a dor exemplar do criminoso penalizado. 

Discriminação aberta ou velada que, taxando o autóctone, o exclui de 

participação plena na sociedade nacional, roubando dele aquilo que é tornado a base 

simbólica de civilidade. Trata-se de uma meia-cidadania porque assim constantemente 

atualizada pelos agentes sociais, não apenas efeito das diretrizes explícitas tiradas das 

regras jurídicas e das idealizações administrativas. Diversos depoimentos 
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etnografados entre os índios são contundentes para detalhar sua vivência e história 

pessoal, sofrendo os mecanismos práticos de velamento dentro das Tis ao longo 

deste século, utilizados exatamente sobre "índios" plenamente reconhecidos pelos 

órgãos tutores. Um pesquisador desatento pode subestimar relatos de pequenas 

desavenças ou de brigas de mexericos, mas são elas exatamente que tratam do 

cotidianos da micro-física do poder, onde as regras formais da tutela são executadas. 

São a carne e o sangue que preenchem de vida o esquelo formal das regras e 

estatutos sociais. A observação das condutas mundanas que unem e separam 

alóctones e autóctones podem servir para dar densidade etnográfica às analíticas que 

enfatizam as regras e suas ordenações escritas; analíticas estas que acabam 

salientando, conseqüentemente, a versão de quem as escreveu. 

A experiência de etnografar emergências étnicas traz subsídios fundamentais 

ao entendimento da minúcia onde as relações imediatas de poder se dão. Ao nível dos 

centros políticos, diretrizes racionalmente formuladas em prol da humanidade dos 

índios atingidos pela sede etnocidária da civilização branca. Nas frentes de expansão, 

a barbárie concreta dos agentes civilizacionais, atuando de maneira independente ou 

semi-autônoma aos princípios formais de tutela. Enquanto a tutela servia de escudo 

representacional em nome do humanismo positivista, o velamento simbólico permitia 

derivar estratégias práticas de dissolução da diversidade autóctone, com a 

participação dos agentes locais da administração tutelar. Miscigenação forçada, 

alastramento de epidemias (guerra biológica), distribuição generalizada de aguardente, 

prisão, surra, homicídio, destruição de lavouras e habitações, imigração forçada, foram 

alguns dos mecanismos práticos utilizados para processar a des-indianização dos 

índios tutelados e manter des-indianizados diversos outros grupos nativos já 

invisibilizados. 

Sem dúvida, hoje, muitos dos barbarismos administrativos foram reprimidos 

pela aplicação dos direitos constitucionais à diferença dos povos originários e pela 

crítica à tutela administrativa. No entanto, a máquina administrativa ainda não 

consegue definir seu perfil dimensionado pelo critério de lidar com povos originários, 

principalmente quando esses fogem às regras da pureza indígena que se espera. 

Talvez jamais ocorra esta necessária atualização, o que manterá a incapacidade de 

lidar com os complexos casos de emergência dos etnonacionalismos autóctones no 

sul do Brasil. Considera-se muito plausível que o retardamento à solução dos 

problemas indígenas, além da manutenção da negação ideológica dos direitos nativos, 
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ao lado da politização crescente das alteridades autóctones, são fatores que 

produzirão acirramento das contradições interétnicas para o próximo milênio no sul do 

Brasil. Considero uma previsão tão plausível quanto pessimista. Há uma forte reação/ 

crescente pelas "lutas" (conceito êmico) das etnicidade indígenas, nas quais se 

engajam as populações nativas dispersadas e tornadas estrangeiras em seu próprio 

território antes e durante a ação tutelar, com ou sem sua conivência. 

Fora do círculo restritíssimo de agentes administrativos federais, ligados às 

questões indígena no Rio Grande do Sul, raramente observa-se o estabelecimento da 

crítica aos princípios tutelares e aos vícios etnocidários embutidos na administração 

em escalas estatual e municipaL Para muitos representantes dos poderes públicos 

instituídos localmente (legisladores, administradores, juristas), o ideal prático de 

dissolução étnica das autoctonias continua sendo seguido, mesmo que mantido 

implícito. Comportam-se conforme o dogma do mestiço como "o" brasileiro comum. É 

vigente a crença da sociedade brasileira como uma "fusão ritual", onde os povos 

nativos são tratados apenas como residuais (Souza Lima, 1995:60), conquistados e 

convertidos numa massa populacional indiferenciada (Souza Lima, 1995:49). A 

diáspora étnica revela-se como objetivo complementar implícito da tutela, etapa 

seguinte ao segregacionismo, servindo a indianidade como apenas um estágio 

transitório que pretendia suprimir a situação heterogênea da autoctonia em direção ao 

mundo do cidadão indiferenciado pela civilização urbana. 

Assim, é possível sugerir que a guerra de conquista não tenha finalizado, _que a 

palavra conquista seja considerada como processo ainda contínuo, não terminado 

po~que quotidianamente revivida como drama sempre ritualizado. É legítimo projetar 

ao passado um veredicto de algo que ainda não foi definido e talvez jamais o seja? O 

que está implícito nessa operação intelectual que reza sobre o dogma da plena vitória 

"branca" inquestionável? Ao invés de perguntar, ao estilo de Todorov para o México, 

sobre como foi possível o conquistador vencer (Todorov, 1983), não seria mais 

correto questionar como a idéia de uma conquista concretizada pode se manter 

incólume à crítica antropológica e às evidências etnográficas que nos cercam? A 

conquista não poderia ser entendida como a substancialização de uma crença no 

velamento da alteridade autóctone? Os dados etnográficos do sul do Brasil indicam 

que a concepção de uma conquista pretérita é uma ilusão, é uma distorção ideológica 

com fins práticos. A vivacidade nativa americana ainda não perdeu seu poder de 
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possessão e o status "índio.. não serviu ao seu propósito oficial de converter a 

heterogeneidade cultural autóctone apenas em um "povo" brasileiro indiferenciado. 

A força selvagem apenas aparentemente perdeu seu vigor para a 

domesticação indigenista. Dimensionar a questão reconhecendo a subordinação dos 

autóctones pelos protagonistas do poder tutelar, ou por seus comparsas, não é 

sinônimo de entender que essa dominação tenha sido a última batalha da guerra. A 

aporia dramática aloctonia-autoctonia é um imanente à vida pública e privada do sul do 

Brasil, faltando muito para ser um jogo hermenêutica que se possa definir como 

terminado. É nítido reconhecer que há a crescente consciência de direitos alienados e 

isso produz refluxos mais propriamente de resistência étnica e política, reações 

autóctones que já desfazem "vitórias" alóctones consolidadas no passado, como se 

está vendo acontecer com os Kaingang. A aculturação do autóctone chega ao nível 

do político, dando novos instrumentos para que mudem suas estratégias de 

sobrevivência antes veladas pelos agentes de uma "política oficial". Como no caso da 

negritude, os índios saem de sua invisibilidade. 

5.5 - lndigenismo administrativo, lndianização seletiva e des-indianização 

gradativa 

Há muitos casos etnográficos observados, variedades na configuração da 

resposta autóctone ao poder tutelar. Algumas delas são formas societárias mantidas 

completamente invisíveis por séculos, surpreendentemente implícitas na sua 

presença, mesmo sem terem reconhecimento expresso - consideradas "extintas" -

pelo discurso dos manipuladores desses feixes de dominação em nome da política de 

um Estado-nação. A "proteção fraternal" revelou-se sofisticada política de velamento 

da autoctonia, reeditando com mais primor a mesma operação ideológica colonial, que 

expulsou e exterminou os índios guarani das missões jesuíticas sob a acusação de 

serem castellanos (Venzon, 1991a). O nativo convertido em estrangeiro, assim como 

mais tarde a diretriz política brasileira - imperial ou republicana - converteu 

administrativamente a multiplicidade disforme de alteridades autóctones, poucas 

reduzidas e sintetizadas arbitrariamente pelo termo "índio". Muitas outras foram 

desconsideradas e seus membros remetidos à posição de mestiços deculturados, 

considerados como a matriz da brasilidade. 

A des-indianização gradativa ocorreu como operação prático-ideológica para 

isentar gradativamente o Estado-Nação Republicano da responsabilidade 
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historicamente herdada, desde a matriz colonial portuguesa, no sentido de resguardar 

os direitos originários. A criação do SPI foi uma operação prático-simbólica de 

fantástica elaboração intelectual, pois permitiu ampliar o velamento, excluindo do 

n:'érito de indianidade a maior parte dos autóctones sobreviventes na invenção do 

Brasil. Foram excluídos aqueles que não correspondiam ao protótipo esperado de 

pureza natural. O próprio nome original do Serviço de Proteção ao Índio e Localização 

dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN) demonstra a operação pseudo-hermenêutica 

de transformar em trabalhadores aqueles que estivessem fora dos parâmetros 

reconhecidamente indígenas. Convertidos de autóctones em índios pela política ( 

colonial para, depois, serem transformados em meros trabalhadores braçais, em favor 

do mercado de terra que os alienava. 

É necessário reconhecer como lamentável a condição econômica vivida pelas 

populações indígenas do Brasil contemporâneo. No entanto, é pouco dizer que isso! 
I 

derive de um "equívoco" da prática política de demarcação de terras indígenas desde 

os tempos de Rondon. Só aparentemente as práticas indigenistas são plenamente 

humanitárias. Melhor entender como equívoco creditar falha no propósito humanista 

da "proteção fraternal", quando esse propósito é apenas a cristalização mais recente 

da denegação dos povos originários, numa elaboração mais sutil e sofisticada de 

velamento da autoctonia. Proezas da modernidade! 

Pacheco de Oliveira Filho ressalta o sentido da implantação do Serviço de 

Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN) por ter sido 

estratégia dentro do processo de regularização de terras nas partes mais afastadas do 

país, sedentarizando e encapsulando os índios em postos ( 1996:.4). Por outro lado, 

s~ dimensiona o sentido de trabalho "semiótico" (prefiro dizer "significação") 

envolvido no poder tutelar, apresentando um quadro que similar ao ponto central da 

analítica desta tese. A implantação de postos indígenas servia para submeter a 

multiplicidade de comunidades "étnicas" nativas ao poder estatizado, que mantém 

monopólio sobre elas e sobre as terras e depende da inserção do autóctone num 

status codificado em leis. Tudo isso constitui a adoção de um sistema estatizado de 

controle da apropriação fundiária, executado desde uma operação nitidamente 

significativa dos agentes "indianizadores"12 
. O objetivo dos "especialistas de 

significação" do SPIL TN, verdadedeiros pseudo-hermeneutas engajados, foi o de 

12 Uso este neologismo para designar os formuladores prático-simbólicos, os regimentadores 
da indianidade. 
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" ... operar incidindo sobre uns e deixando de fora outros [nativos], criar a base objetiva 

para atribuir a qualidade de ser índio" (Souza Lima, 1995:76). 

Quer-se marcar a especificidade desta fundamental percepção do problema, 

mas posicionando-o enquanto outro capítulo ou reedição do que nesta tese tem sido 

referido como o velamento da autoctonia. O Império colonial português usou desse 

mesmo dispositivo transformando muitos autóctones em estrangeiros; o Império 

brasileiro usou desse mesmo mecanismo convertendo o índio numa entidade 

assimilada ao imaginário sobre a formação nacional, enquanto as populações 

propriamente autóctones eram administrativa e militarmente convertidas na massa 

difusa de índios civilizados. O SPILTN agiu muito propriamente no sentido de liberar( 

grandes áreas territoriais para a ocupação pelo modelo da propriedade individual, 

transformando seus ocupantes autóctones em meros "trabalhadores" localizados 

dentro do seu próprio território tradicional. 

Não foi o mesmo mecanismo de velamento reeditado com o projeto do ministro 

Rangel Reis no governo do presidente Emílio Geisel, objetivando declarar como "não

índios" todos os nativos considerados "aculturados"? (Santos, 1996:4) Quer-se 

enfatizar hermenêutica de converter administrativamente o autóctone em mero 

"trabalhador nacional". Quer-se considerar o fato etnográfico de algumas dessas 

populações convertidas em trabalhadores estarem saindo da invisibilidade, tomando 

consciência da "simulação" a que foram submetidas no passado e presente. A 

bandeira de indianidade, da qual foram excluídos pelos representantes da estirpe 

alóctone, toma-se largamente reivindicada, enquanto canal comum de visibilização e 

afirmação para múltiplas etnias. 

A fábula das "três raças" está no cerne do pensamento antropológico brasileiro. 

Sempre reiteramos a suposição de um estado original pré-conquista, idealizações do 

Bom Selvagem no nosso subconsciente sociológico. O pesar se abate e nosso 

humanismo lamenta os tristes e miseráveis mestiços brotados da destruição inexorável 

dos indígenas. No entanto, é possível escapar do limite positivista de nosso 

humanismo indigenista e para isso estou seguindo a perspectiva aqui definida. 

Subjacente ao "índio" e ao "mestiço" está o "autóctone~~, não porque assim seja em 

função primária da formulação desta tese ou pela recriação simbólica de 

desfavorecidos, mas principalmente porque é assim que ocorre no cotidiano dos 

sistemas interétnicos do sul do Brasil. A autoctonia naturalizada é o sentido implícito 
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projetado como se qualidade negativa de "índios" e "mestiços", pois que gerados 

exclusivamente deste continente que só produz indeterminação. 

No sul do Brasil, sempre houve a negação do exercício da dialogia na esfera 

administrativa em relação aos povos originários, ao contrário do que marca a política 

indigenista norteamericana, onde as alteridades originárias dos territórios disputados, 

são tratadas com honras de Estado. Aqui, são histÓricamente tratados como menores 

tutelados. Essa discriminação conceitual, regimentada, expõe o etnocentrismo 

daqueles que se entendem e se representam porta-vozes do modelo alóctone de 

civilização, o que cria a ruptura de significação sobre a qual o autóctone busca ativar a 

visibilidade de sua alteridade. Como já foi sugerido acima inclusive, é a negação ao 

reconhecimento pleno às alteridades autóctones, por aqueles que se dizem "de 

origem" que está, ao denegar o outro por ele ser desta terra, criando um campo de 

reflexo sobre o qual este recria-se como ser-outro, por não lhe ter sido dada 

oportunidade de ser integralmente o "mesmo". 

Então, a indianização foi estratégia seletiva da administração republicana, em 

prol do mercado capitalista das terras e à ampliação da massa de mão-de-obra livre 

como exército capitalista de reserva. No entanto, essa foi apenas a primeira parte da 

operação pseudo-hermenenêutica idealizada _e aplicada pelo indigenismo oficial 

brasileiro. Depois de selecionadas alguns grupos mais evidentes como indígenas e 

contemplá-las com a proteção "fraternal" do Estado-nação, o passo seguinte foi 
I 
I 

promover a aceleração do processo considerado inexorável de assimilação gradativa l 
das alteridades tuteladas. ~a segunda parte da operação é chamada aqui como \ 

"des-indianização gradativa", cuja execução estava em consonância com as idéias do / 

Posi~mo adotadas como diretrizes do SPI, em que o fim das etapas humanas J 

"primitivas" era considerado uma necessidade histórica. 

5.6- Des-indianizados: autóctones invisíveis ou etnicamente emergentes 

Como lidar com essa dimensão hermenêutica da política e do cotidiano, nessa 

disputa e camuflagem de significações adensadas sobre nós? Como continuar 

acreditando que o fim da tutela ou qualquer outra iniciativa de racionalização 

administrativa possam dar solução a uma configuração ideológica multissecular? 

Como emancipar o índio se a nossa civilidade brasileira necessita dessa identidade 

roubada ao autóctone a quem nos dedicamos a segregar e diluir, além de glorificar? 

Como lidar com o fato etnográfico de transformação das ruínas missioneiras em 
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patrimônio histórico nacional e regional, quando os descendentes dos próprios 

construtores mantêm-se invisíveis, vivendo ainda hoje em sua perifería, alienados de 

seus direitos originários? O que é mais contundente para "comprovar" os seus direitos 

sobre o território, ainda hoje identificado como Região Missioneira nos guias turísticos, 

do que a monumentalidade da obra arquitetônica qualificada historicamente apenas 

como "jesuítica~~? 

Os povos originários têm sua "tradicionalidadell melhor reconhecida através da 

indianidade no sul do Brasil. No entanto, quero apontar os limites da categoria "índio" 

para dar conta de todas as formas possíveis de ser originário no Brasil meridional. Por 

isso, enfatiza-se· a autoctonia como princípio de inclusão dos povos originários na 

nossa hierarquia social civilizada, ~ndo o reconhecimento de suas diferenças 

culturais. Ainda mais porque é a autoctonia que surge, ou entulhada pela estereotipia 

estigmatizadora, ou então como fenômeno perceptivo a perturbar as subjetividades 

auto-representadas como portadoras exclusivas de cultura, porque herdeiros do além

mar. 

Por isso, devemos estar preparados para acompanhar a diluição da densidade 

conceitual da indianidade, na medida em que avançarem as emergências étnicas e os 

processos de des-invisibilização autóctone. Devemos pensar na possibilidade de 

tratar o caboclo também como nativo, o que dramatiza ainda mais o problema. Muitos \ 

indigenistas e colegas antropólogos mantêm o resguardo da indianidade na sua 

acepção de pureza, lançada como campo semântico de luta pelo reconhecimento dos 

direitos territoriais autóctones alienados. Assim fazendo, criam critérios arbitrários de 

pureza que excluem muitos que também teriam tais direitos. No entanto, poucos são 

os que dimensionam a questão pelo ser "originário" do índio, como já vem sendo 

discutido no meio jurídico brasileiro em torno ao indianário13
. Enfatizo que ser nato é 

anterior ao ser índio, nativo das Índias por engano, do engano histórico que, sempre 

reatualizado, inaugurou o velamento que venho analisando. 

Comparando com as informações disponíveis na bibliografia, pode-se dizer que 

no sul do Brasil a autoctonia está menos recon~ecida que no Peru ou ~nos· Estados 

Unidos da América. Aqui, há a referência constitucional simplificada em tomo de 

"direitos originários" e uma discussão intelectual em círculos restritos. No Peru, por ------

13 Cf. informação veiculada em palestra proferida pelo Procurador da República Dr. Marcelo 
Beckausen, na segunda edição do seminário "Povos Indígenas e o Estado", realizada em 24 de 
abril de 1997 em Porto Alegre. 
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exemplo, as "comunidades nativas" são entidades político:-jurídicas criadas com 

indígenas da Amazônia, organizadas para obterem títulos de terra, para aprenderem a 

negociar com empréstimos bancários, receberem documento de identidade e para se 

protegerem dos comerciantes e patrões branco-mestiços, além de possibilitarem à 

"preservação" das danças e do folclore tradicionais (Stock, 1981 :13). 

Ainda no ca~o do Peru, o termo nativo é usado " ... vo~ miembros dejos grupos 

étnicos~ indígenas ~mérica" (ib: 16), sendo muito aplicado como termo pelo governo 

do Peru para as comunidades da selva. Indígenas aculturados (cholos) também são 

considerados "nativos", quando formam comunidades "essencialmente igualitárias", 

com posse de terra em forma comunat e as relações sociais e econômicas se fundam 

no parentesco. No Peru, "ser nativo, entonces, no es tanto una cuestión biológica 

cuanto de patronas culturales, incluyendo residencia y organización social" (ib, ibid.). 

As comunidades nativas peruanas são caracterizadas por uma organização 1 
I 

sociopolítica acéfala, por sua socioeconomia regida pelos princípios de parentesco, 

pelo caráter não-intrusivo das relações interpessoais e a distribuição comum dos 

recursos da terra. Em termos de comportamento territorial, as comunidades nativas 

das selvas baixas são marcadas por um constante e espontâneo trânsito das pessoas 

para fora dos limites da comunidade, que oscila de amplitude em sua abrangência 

conforme as mudanças sazonais do ambiente. 

A comparação com a realidade peruana é pertinente, para demonstrar que o 

fato de existir um reconhecimento regimentado em torno à natividade não basta para 

ultrapassar o velamento civilizacional da autoctonia, pois Stock não encontrou 

qualquer uma dessas comunidades nativas formada administrativamente com índios 

Cocama/Cocamilla, apesar de serem uns dos grupos indígenas mais numerosos (25 

mil pessoas) na região dos rios mais navegáveis do Peru. O estranhamente expresso 

por Stock em torno a este fato é similar ao que se disse em tomo ao fato dos nativos 

missioneiros e da Borboleta, dentre tantos outros exemplos existentes, terem sido 

excluídos de qualquer regimentação administrativa dos seus direitos originários pelo 

indigenismo oficial aplicado no Rio Grande do Sul. 

No sul do Brasil, muitas comunidades nativas foram histo.ricamente alijadas do 

reconhecimento de direitos originários sobre seu território tradicional, para seus 

membros serem convertidos em trabalhadores dentro de suas próprias terras tornadas 

"propriedade" do outrem imigrado. Mantidas na invisibilidade de sua autoctonia, 

desqualificadas como massa de mestiços, as heterogeneidades nativas, hoje, 
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absorvem as lições políticas da modernidade e incorporam a consciência sobre uma 

situação miserável que acreditam (sua utopia?) poder reverter. "Acreditamos que este 

nós coletivo, esta identidade 'ampla' é invocada sempre que um grupo reivindica uma 

maior visibilidade social face ao apagamento a que foi, historicamente, submetido" 

(Caiuby Novais, 19993:25. O grifo é meu) 14
. 

* 
Este capítulo serviu para avaliar a hipótese de que, no sul do Brasil, mestiços e 

índios continuam geralmente rebaixados como autóctones nas relações sociais de 

produção, isso resultante de circunstâncias históricas específicas do nosso 

indigenismo. Foi analisado que a questão da autoctonia aparece como resultado do 

colapso por que passa o termo índio no atual momento histórico, ao ter quer ser 

flexibilizado para dar conta de grupos, que nem foram historicamente indianizados, 

nem correspondem ao protótipo de pureza e naturalidade que geralmente se espera 

da indianidade no sul do Brasil. Considerou-se também que a polissemia é uma 1 

constante nas relações interétnicas onde índios e seus parentes e aliados mestiços 

estão envolvidos, o que indica ser a confusão em torno aos termos de indianidade e 

natividáde mais uma caracterítica dos seu quadro social de produção do que 

resultado de minha exposição. 

Em se concordando com a idéia de que o pensamento humano é composto por 

fragmentos de contemplação filosófica gerados ao longo do tempo, é fácil aceitar que 

algumas imagens fragmentadas, em tomo ao medo histórico do colonizador branco de 

virar nativo, apareçam manifestas etnograficamente no sul do Brasil. A naturalização 

da pureza da indianidade foi, assim, tratada como resultado da vigência desse 

sentimento entre os que querem continuar .mantendo sua posição de aloctonia. 

Para criticar qualquer substancialização da indianidade, ela foi tratada como 

produto da regimentação histórica do Estado-nação e da sociedade que se apresenta 

como brasileira no sul. Por isso, também mostrou-se necessário duvidar da versão 

reificada sobre a conquista como um fato do passado, já que os dados etnográficos 

14 o sul do Brasil é um campo privilegiado de estudo sobre ações e reações em torno ao 1 
velamento e à invisibilidade das autoctonias, sobre a diversidade de sistemas interétnicos 
existentes e sobre o grande impasse ao mesmo tempo hermenêutica e territorial sobre o qual . 
foi construída, aqui no nosso "novo mundo", uma sociedade "naturalmente européia", como 
expressa o slogan de Gramado, sede do Festival Nacional de Cinema e cidade edificada na 
região que documentos do período imperial registraram como "Campo dos Bugres". 
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mostram que a disputa civilizada sobre a resistência passiva dos nativos é sempre 

uma realidade presente. Neste sentido, procurou-se esclarecer sobre a dupla 

dimensão no tratamento civilizado à indianidade ao longo da nossa história. De um 

lado, há a estrutura administrativa oficial e o formalismo legal em torno ao ser índio, do 

qual se produziu milhares de doçumentos de que o pesquisador pode ter acessso; 

mas de outro, nos "vazios do poder", há as relações intersubjetivas ordinárias, 

cotidianas e mundanas. Nos centros do poder, o humanismo - em suas versões 

colonial, romântica ou positivista - apregoando o uso do respeito à gradativa integração 

dos povos indígenas. Na periferia dos enclaves nativos, a prática é aquela de cada 

civilizador alóctone, em contínua luta contra as brenhas e seus fantasmas, tratando de 

impor seu mundo individualista de trabalho e propriedade pela aplicação da violência 

étnica sobre os que não são "de origem", tendo por vantagem apropriar-se dos 

benefícios derivados da denegação dos direitos originários, pois que deixados fora de 

questão. 

--7 Em seguida, procurou-se detalhar que o indigenismo oficial republicano, em seu~)
positivismo, foi a regimentação administrativa de uma determinação ideológica oficial 

em dois passos. Em primeiro, para separar, numa metáfora, o trigo do joio; i.e., 

contemplar com a tutela aqueles poucos selecionados que correspondessem ainda 

aos estereótipos românticos de indianidade, deixando de fora a maior parte dos 

autóctones, convertidos em meros trabalhadores rurais brasileiros. Isso foi qualificado 

como sendo uma indianização seletiva, o que fez crescer a classe social dos mestiços, 

jogando inúmeras coletividades autóctones dentro do caldeirão onde se pretendiam 

fundir as raças em democracia. Em segundo, mesmo aqueles selecionados como 

índios sob tutela foram sendo submetidos ao que se chamou des-indianização 

gradativa, derivada da crença sobre a assimilação complementa como seu destinoj 

inelutável. 

Foi o indigenismo oficial o legitimador da indianidade, por isso há agentes 

estatais se achando no direito de suprimirem com sua existência hoje. lndianização 

seletiva ou des-indianização gradativa foram e são formas históricas republicanas do 

velamento alóctone. A des-indianização administrativa serviu ao esbulho privatista dos 

territórios originários, ao mesmo tempo em que, nas relações intersubjetivas 

ordinárias, os autóctones foram encaixados por baixo nas relações sociais de 

produção, circulação e consumo de recursos. 
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A postura des-indianizadora do indigenismo republicano sofreu forte contenção 

depois de 1988, mas o quadro interétnico criado no sul do Brasil assumiu um perfil 

singular derivado do velamento ~ extinções oficiais ao longo da nossa história social 

pregressa. Uma vez denegadas, isso gerou a posição de invisibilidade étnica para 

muitas alteridades autóctones, que permaneceram na miséria e marginalidade como 

forma de manutenção da suas respectivas alteridades hermenêuticas, senão ainda 

cosmológicas. Ante de tudo, entretanto, foram ·e continuam sendo as etnogêneses, os 

movimentos étnicos autóctones de desinvisibilização, os principais produtores do des

velamento sobre a falácia da versão tornada oficial pelo indigenismo no sul do Brasil. 

Ao invés de seguir o discurso oficial da extinção, é mais correto pensar em sistemas 

interétnicos onde existam alteridades culturais mantidas na invisibilidade, sem estarem 

completamente diluídas na "geléia geral brasileira", nem apenas reduzidas como 

componentes da massa amorfa de trabalhadores brasileiros. Este é o tema do próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO VI 

INVISIBILIDADE E ETNICIDADE 

Como já se viu, as alteridades autóctones sofrem, desde a atuação dos 

alóctones, o velamento ideológico, o entulhamento fenomenológico. No entanto, a 

resposta que cada unidade social autóctone pode dar ao seu encobrimento oficial e 

público varia segundo o tempo, o espaço, os parâmetros culturais originários e 

históricos envolvidos. O objetivo do presente capítulo é apresentar o esquema 

heurístico da tese para interpretar as· alternativas de respostas autóctones ao seu 

velamento histórico na sociedade nacional, frente à postura etnocidária embutida na 

estrutura administrativa do Estado-nação no sul do Brasil. 

Este capítulo está dividido em quatro partes. Na primeira, apresenta-se a 

hipótese sobre o elenco de possibilidades de resposta autóctone - à hierarquização 

social que as engloba pela denegação de suas alteridades culturais - variando num 

gradiente entre dois pólos, entre a não-visibilidade gerada pelo entulhamento 

perceptivo no sujeito alóctone, e, a plena manifestação enquanto coletividade 

politicamente organizada, muito em torno à indianidade. As quatro unidades 

etnográficas trabal~adas nesta tese foram interpretadas como quatro diferentes 

posições de visibilidade étnica, exemplificando posições intermediárias entre os dois 

pólos referidos. O ponto 6.2 é destinado a traçar uma análise paralela entre a 

manifestàção da invisibilidade no Peru, conforme detalhada por Anthony W. Stock 

(1981 ), e a sua manifestação junto às unidades etnográficas trabalhadas nesta tese. 

No Peru ou no Rio Grande do Sul, a invisibilidade aparece como reação passiva ao 

etnocídio historicamente executado, hoje muito velado, na denegação dos povos 

originários à constituição da hierarquia social civilizada. 
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O item 6.3 é destinado a retomar os principais pontos da retrospectiva crítica 

feita por João Pacheco de Oliveira dos estudos de contatos culturais e sua aplicação a 

contextos de integração civilizada de populações indígenas (Pacheco de Oliveira, 

1988). Os referenciais interacionistas são selecionados como os mais adequados ao 

estudo do tema, do que se desdobra (6.4) a análise da sociedade sulbrasileira como 

uma hierarquia de intencionalidades coletivas geradas pela adscrição, e, marcada pelo 

contínuo jogo histórico de conflito e harmonização entre o velamento e a visibilidade 

das alteridades originárias. 

6.1 - Um gradiente de posições de visibilidade étnica 

Imaginemos uma escala. de opções possíveis, de reações autóctones frente à 

ação etnocida das agências colonizadoras, do Estado-nação e seus beneficiários 

"brancos", frente também ao velamento de sua alteridade no processo. Num dos 

extremos dessa escala está a opção de completo desaparecimento, de extinção 

derradeira da alteridade. No outro extremo está a indianidade plenamente 

reconhecida, daquelas aHeridades que tiveram sua autoctonia historicamente 

contempladas oficialmente pelo indigenismo. Os dados etnográficos do sul do Brasil 

indicam que qualquer aHeridade autóctone, passível de ser antropologicamente 

identificada, ocupa uma posição específica entre esses dois extremos ideais, entre o 

completo desaparecimento ou a sua visibilidade plena como aHeridade indígena. Essa 

escala é então uma escala na qual se pode medir o grau de visibilidade e de 

politização das alteridades. 

No pólo de maior visibilidade, as alteridades politizadas estão a gerar o 

desgaste da imagem pública em torno da pureza da indianidade, pois há diferentes 

formas de influência desde outros movimentos populares e do partidarismo político. 

Há a politização das etnicidades originárias. No extremo oposto da escala, a opção 

"desaparecimento" é imediatamente antecedida pela posição de invisibilidade. A 

fronteira entre o desaparecimento e a invisibilidade de uma alteridade nativa é muito 

sutil, na medida em que está em jogo também a reprodução dos esquemas de 

velamento oficial justificando supostas extinções culturais. Assim, é possível identificar· 

a existência de agrupamentos autóctones completamente submetidos ao velamentoJ 

oficial de sua alteridade, mas que se valem ex~tamente dessa sua invisibilidade como 

alternativa de sobrevivência. A invisibilidade é uma estratégia completamente distinta 
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da resistência política manifesta através da etnicidade, mas mesmo assim também é 

uma estratégia de manutenção cultural em meio ao etnocídio. 

A invisibilidade é uma das reações autóctones possíveis à sua negação como 

alteridade legítima por aqueles que continuam, às vezes involuntariamente, a se 

representar como alóctones 1 
• Há, também, casos de desinvisibilização em processo 

(Borboleta), enquanto outros permaneceram sempre visíveis, sendo este o caso dos 

Kaingang. O velamento alóctone induz a pensar em extinção nos casos em que a 

resposta foi a invisibilização, como exemplifica o caso dos Guarani-missioneiro. A 

invisibilidade é produzida como resposta que ludibria o afã etnocidário - marca de 

construção do sul do Brasil - e o faz acalmar, adaptação marginal do próprio modo de 

ser autóctone em um contexto social adverso, de um meio que o denega em sua 

existencialidade. Foi decretada a morte simbólica do nativo e promovida sua des

tribalização, mas se quer apontar em direção às permanências sociais inevitáveis, 

àqueles conhecimentos mais incorporados e interiorizados desde a endoculturação 

familiar de cada nativo, ao ponto de ficarem desconsiderados ou implícitos para seus 

opositores. Diversos elementos etnográficos mostram que a interpretação sobre a 

extinção não é consensual no Rio Grande do Sul. A emergência da indianidade entre 

os descendentes da Borboleta e a letra da canção dos payadores missioneiros 

indicam outra possibilidade além do completo desaparecimento. 

6.2- Comparação com o caso dos Cocama/Cocamilla do Peru: invisibilidade 

como reação ao etnocídio velado incorporado historicamente à 

hierarquia social de classes 

Des-territorialização não tem como decorrência necessária a de-culturação, a 

urbanização não leva necessariamente à des-tribalização, isso nos demonstrou 

1 Em um artigo analisando a "Redução dos Kaingang", Breno A. Sponchiado reconhece a 
utilização, entre estes índios, de mecanismos de resistência passiva, assim descritos: "Os 
índios Kaingang, na luta de oposição à sua dominação, lançaram mão a estratégias de 
resistência que não envolviam atos de agressão explícita às pessoas ou estruturas 
adversárias. Eram práticas sutis de resistência, tão eficientes (algumas delas) que se 
tornaram mesmo mal reconhecidas pelos dominadores. Diante da 'superioridade' técnica e 
numérica dos adversários, os índios decidiram por bem tomarem uma postura de aparente 
conivência com os planos opositores. Isto não é regra geral. Na verdade, não passava de um 
disfarce, de uma encenação. Esta medida garantiria a sua sobrevivência e daria tempo para 
melhor conhecer a cultura envolvente e planejar estratégias de reação" (Sponchiado, 
1994:124). Cita como técnicas de resistência passiva a desconfiança, a mobilidade, a fuga, a 
indulgência, a preservação dos ritos, a defesa do idioma, a preservação da raça e aumento da· 
natalidade, as organizações indígenas e o estudo da cultura envolvente. 
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Roberto Cardoso de Oliveira há três décadas (Cardos~i~~eira, 1968:212). 

Interessante vasculhar a hipótese de que as oposições hist~s não suprimiram 

completamente as matrizes simbólicas, representacionais e imagéticas das 

sociedades nativas, tendo elas sido ou não contempladas pela rotulação indigenista 

oficial através do tempo. No Rio Grande do Sul, também é possível trabalhar o fato de 

que a destribalização de alteridades originárias não teve como opção necessária a 

deculturação, de forma similar ao que Anthony Stock encontrou no Peru: " ... los 

Cocamilla han perdido su condición de 'tribales' en el verdadero sentido del término, 

pera no han llegado a ser blanco-mestizos, ni como sociedad, ni como cultura" (Stock, 

1981: 15). De maneira similar à fome usada pelos índios Krahó2
, a invisibilidade pode 

ser lida como uma forma possível de resistência e sobrevivência enquanto alteridade 

autóctone. 

Para dar conta dessa posição intermediária de autóctones que se 

destribalizaram, sem terem sido completamente assimilados pela sociedade 

envolvente (peruana), Stock introduz o conceito de nativo invisível3 . No Peru, os 

nativos se auto-identificam como tais, mas são considerados como campesinos ao 

ingressarem na economia de subsistência mesclada com a venda dos pequenos 

excedentes ao mercado regional, sendo prejudicados no acesso aos créditos, preços 

excessivos, desconhecimento da burocracia branco-mestiça etc. 
co.... 

Há a posição estrat~ de invisibilidade, o que quer dizer que as fronteiras 

étnicas atua.m, mas elas podem não serem ~videntes Lao público. A dominação sobre 
1/Y\1\ Pit-O V Q.:) lt, 

os nativos faz com que seja " ... altamente i~ por lo indicado, que muchos 

Cocamilla o Cyjlfquier otro nativo en esta situación, se identifiquen como nativos, salvo 
e n c. v tvU"n.e n 

que encontren ventajas económicas o sociales muy concretas, ai hacerlo. Además es 

muy raro que se ofrezca a los nativos en esta posición, la información sobre las 

ventajas económicas y sociales que pudieran alcanzar por su identidad nativa, lo cual 

2 Caiuby Novaes , 1993: 129, analisa o assunto a partir do estudo específico realizado por 
Gilberto Azanha. 
3 Invisibilidade é tomada aqui no sentido trabalhado por Anthony Stock para os Cocamilla do 
Peru (1981). Stock aponta para exemplos etnográficos que impõem limites ao modelo de 
mestiçagem como formulados para a América do Sul. · · · · 
dentro do que se chamam~ nât5""eru, ou--ca6ôc/os no Brasil. A invisibilidade é tida como c 
uma forma de inserção deP8u"Pêrada das populações nativas no sistema de classes sociais do 
Peru. Trata-se de uma "simulação" facilitada pela própria forma como ocorreu o processo 
aculturativo, onde os nativos assimilaram os aspectos mais superficiais da cultura branco
mestiça envolvente, mantendo outros aspectos de fundo sem que sejam reconhecidos oomo · 
diversos. Isso perfaz o que Stock designa como "invisibilidade" (Stock, 1981:9-1 0). 
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hace que no proclamen públicamente dicha identidad étnica, por desconocimiento de 

las mencionadas ventajas" (Stock, 1981 :25). O quadro é identico ao etnografado entre 

os Guarani-misioneiros e o caso da Borboleta no Rio Grande do Sul. 

Houve a "des-tribalização" sem que ocorresse a completa assimilação à 

sociedade envolvente. Os representantes dessas regiões não são mais considerados 

"índios" porque teriam perdido sua tradicionalidade há muito tempo, ainda que o 

termo surja (ou um dos seus inúmeros sinônimos já comentados) como estigma para 

designar alguns autóctones incorporados como trabalhadores individualizados- peões 

- nas relações de produção dominantes (latifúndo agropecuário monocultor) no meio 

rural onde sobrevivem . As relações étnicas também são atuantes sem estarem 

evidentes, ainda que a Borboleta esteja sofrendo rápida mudança nesse perfil. 

O exemplo dos Cocamilla é muito ilustrativo para entender o que acontece com 

os Guarani-missioeiros e com os descendentes da Borboleta, pois estando eles 

relativamente bem aculturados são menos visíveis como nativos ou índios, não sendo 

contemplados nem mesmo com títulos de propriedade de terras e outras relações 

especiais com as agências governamentais, que lhes permitiria diminuir a submissão à 

estrutura comercial regional, algo que favorece outras populações consideradas 

legitimamente nativas no Peru ou indígenas n~ Brasil. Stock defende a posição de que 

os Cocamilla são nativos e por isso, oprimidos pelos efeitos divisores e 

empobrecedores do 'desenvolvimento'. O mesmo é válido dizer para os casos dos 

Guamní-missioneiros e o dos nativos originários da Borboleta. 

Stock critica a hipótese implícita sobre o desaparecimento e completa 

integração dos Cocama/Cocamilla, apontando na mesma direção da crítica que se 

vem tecendo em relação aos Guarani-missioneiros. Sua pesquisa reconheceu a idéia 

vigente no Peru, mais ao nível do pensamento do que no dizer, de que esses índios 

teriam perdido sua identidade tribal e se teriam mesclado e integrado como riberenos, 

categoria que designa o amplo setor social formado por colonos pobres que habitam 

às margens dos rios. Em Lima, identificou a idéia implícita de que os nativos da selva 

já não eram "tribais", nem mesmo nativos. Seriam apenas mestiços, completamente 

mesclados com agricultores e com pessoas dos povoados novos. No caso do 

noroeste do Rio Grande do Sul, os índios missioneiros foram considerados extintos no 

século XIX e seus descendentes tidos como exilados ou completamente miscigenados 

aos camponeses e peões da zona rural. 
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A perspectivação histórica é necessária ao entendimento da invisibilidade como 

alternativa de reação étnica, algo do que já se deu elementos para pensar o caso dos 

Guarani-missioneiros e nativos da Borboleta. Para o caso do Peru também, o século 

passado transcorreu pela consolidação do sistema interétnico matriz da invisibilização, 

quando houve uma subordinação econômica da maioria dos Cocamilla à economia 

nacional e internacional: " ... como nativos cristianos 'pacificados' su lugar en la 

economia era en un nivel bajo, a~uando como productores básicos y obreros; y como 

nativos riberenos no tenían 8nde ti r'' (Stock, 1981 :84). Nas terceira e quarta décadas [ 

deste século, a língua nativa foi reprimida e se passou a impor a língua espanhola 

através de escolas criadas pelo Estado peruano. As crianças passaram a ser 

reprimidas na fala da língua materna, o que enfatizou o entulhamento das fronteiras/ 

étnicas mantidas ao nível das relações econômicas. 

Um processo muito similar foi sofrido pelos Guarani descendentes das missões 

jesuíticas no Rio Grande do Sul. No século XIX, recapitulando, houve sua 

subordinação econômica enquanto mão-de-obra agregada aos conquistadores

sesmeiros portugueses, morando nos matos e fundos de campo e em convívio com a 

pecuária. A apropriação privada do gado e das terras levou a uma marginalização 

crescente do sistema familiar nativo, enfatizando o deslocamento espacial como 

estratégia de sobrevivência cultural. No Período Imperial, os missioneiros foram tidos 

como estrangeiros, por falarem o espanhol derivado da influência jesuítica. A adoção 

do português converteu-se em passaporte de permanência no seu território tradicional, 

convertido em Brasil. Na República e mesmo antes, a regularização privatista das 

terras levou ao aparecimento de uma ruptura no seio da família autóctone, gerando 

aquilo que Ondina Fachel Leal identificou como a marca da cultura gaúcha na região 

do Pampa. liA segregação entre o espaço masculino e o feminino é um aspecto 

principal no universo gaúcho" (Leal, 1989: 15). Disso tudo, sobreveio a invisibilidade 

étnica dos Guarani-missioneiros no noroeste do Rio Grande do Sul. 

A posição paradoxal dos Cocamilla é correspondente a dos descendentes 

missioneiros no sul do Brasil, pois existem enclaves de comunidades nativas 

plenamente integrados ao sistema regional/nacional de classes (por exemplo, a família 

de Barrasco em São Lourenço), mas que não são reconhecidos como nativos ou 

índios pelo órgão indigenista, nem contemplados pelos programas do governo, já que 

as autoridades são ignorantes em relação ao assunto. 
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Stock expressa admiração pelo que enfrentou no Peru, depois que identificou 

serem as comunidades Cocamilla do Baixo Huallaga estáveis geográfica e 

historicamente, que tinham interesse de assegurar os títulos de suas terras comunais, 

mas que jamais foram visitadas por qualquer representante do governo, mantidos no 

desconhecimento de seus direitos e das leis que os amparam. Stock sempre tentou 

argumentar com os administradores oficiais, e sempfe recebeu 1 _negativas como 
t Q rJ .9 ~ (/V e 5 ,· OtJ G\.. ~ ~AA_'W S 71 

respostas. "La respuesta que recebí a toaes mis questiones, fue que los Cocamilla • 

eran 'campesinos' y que como tales s61o podían ser organizados de igual manera que 

los agricultores blanco-mestizos" (Stock, 1981:151 ). Nada de muito diferente ocorreria 

aqui, se eu ou outro antropólogo iniciássemos uma campanha de reconhecimento 

constitucional dos direitos originários dos Guarani-missioneiros no Rio Grande do Sul. 

No Peru, concepção popular de índio nativo também excluía os Cocamilla, 

como aqui acontece com os Guarani-miss~)os ou com os descendentes da 

Borboleta, quando em comparação com os Kaingang, oficialmente reconhecidos como 

índios no sul do Brasil. No Peru, os índios Chayahitas eram (em 1980) contemplados 

pela política oficial como nativos e popularmente reconhecidos como "índio nativo" por 

uma série de referências - algumas corporais, tais como o corte masculino do cabelo e 

as roupas e enfeites femininos. Já os Cocamilla - como os Guarani-missioneiros ou os 

da Borboleta- não usam mais as roupas típicas e por isso não são reconhecidos 

como nativos. Apesar disso, " ... su apariencia fenotípica y especialmente su 

organización en el si,stem~ de ,tenencia o posesión de la tierra y sus relaciones sociales o e.. rn.o.s hlt;t:>WV! . 
en comunidad, demo"Rstraban que los Cocamilla eran tan 'nativos' como los 

Chayahitas" .. 

A condição comum entre os Guarani-missioneiros, os descendentes da 

Borboleta e os Cocamilla é que são todos chamados pelos setores brancos-mestiços 

por estigmas·, que designam imprecisamente o nativo aculturado e ao qual não se dá 

condições de ascensão a não ser em detrimento de sua filiação étnica velada pelo 

poder vigente. Há uma implícita clivagem étnica na demarcação das classes sociais, : 

fazendo com que os nativos sejam mantidos invisíveis, desqualificados como se · 

apenas brancos-mestiços algo retardados, negligentes e preguiçosos (ib:125)./ 

Novamente manifesto, aí, o roubo de identidade que reduz o Outro como se fosse 

apenas o mesmo decomposto. 

O trabalho de Anthony Stock é inovador na abordagem de questões mal 

resolvidas pela antropologia culturalista, fundada na crença de um futuro de completa 
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assimilação civilizada das populações ameríndias. Stock aponta na direção de 

situações etnográficas diversas daquelas antes descritas como sendo apenas um 

estrato genérico de mestiços. Já no Prólogo do seu texto, avisa ter encontrado grupos 

de descendência indígena dispersos pela destribalização e relativamente aculturados, 

sem terem por isso sido assimilados. Recusa-se a adotar o modelo explicativo do 

"caboclo" brasileiro (ib:9), valendo-se de seu conhecimento da realidade populacional 

no Peru Oriental. Coloca ter encontrado grupos de descendência indígena que formam 

um estrato, " ... restos de muchos grupos étnicos diferentes ... ", dentro os quais estão 

os Cocamilla do rio Huallaga por ele diretamente trabalhados. 

Suas conclusões são aplicáveis também para o caso do Rio Grande do Sul, 

onde o modelo explicativo repousa mais em torno aos termos "mestiço", "negro", 

"moreno" e "brasileiro". Raramente aparece expresso, aqui, o termo "caboclo". Todas 

essas designações êmicas daqui são variações locais que têm em comum significar 

autóctone, papel restritivo que os introduz por baixo na hierarquia alóctone de classes 

do sul do Brasil. 

Stock também analisa a inserção depauperada dos grupos nativos no "sistema 

de classes sociais" do Peru. Salienta que isso ocorre concomitante ao processo 

conveniente de não reconhecê-los como membros diversos dentro da sociedade, 

fingindo que eles já estão desaparecidos, " ... que se han integrado, asimilado o 

mestizado" (ib:10). Trata-se de uma " simulação" facilitada pela própria forma como 

ocorreu o processo aculturativo, onde os nativos assimilaram os aspectos mais 

superficiais da cultura branco-mestiça envolvente, mantendo outros aspectos de 

fundo sem que sejam reconhecidos como diverso, que ele traduz pelo termo 

"invisibilidade". Como indicam os dados etnográficos e historiográficos apresentados, o -------
mesmo tipo de simulação foi efetuado sobre grupos originários do noroeste (Missões), 

norte (Ventarra, Monte Caseros), centro (Borboleta), sul (Paredão) e leste (periferia de 

Porto Alegre) do atual Rio Grande do Sul. Em cada um desses locais, quase todos os 

descendentes desses grupos ocupam posições depauperadas, dificilmente 

ultrapassando as barreiras etnocêntricas de ascenção social. 

Stock identificou, entre os Cocama/Cocamilla a persistência de modelos 

socioculturais frente às condições de etnocídio. Reconhece que os Cocamitla têm 

logrado constante renovação nas relações tr~d~icionais com seu ambiente natural no 
cl~ WtlSfA. 

Baixo Huallaga, acionando "mecanismos de def sa" frente aos problemas gerados no 
' ---;> 

convívio com os brancos-mestiços, medidas culturais de conduta para enfrentarem a 
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pressão exercida pela sociedade branco-mestiça. Por exemplo, os Cocamilla "fecham

se", tratam de assuntos que lhes são próprios apenas entre eles. Os homens 

procuram se comportar como brancos-mestiços. "Cuando se mencionaba su lengua o 

dialecto, movían incómodos los pies en la arena, riéndose nerviosamente" (ib:15). 

É como mecanismo de defesa qu~intrepreta a reação de alguns dos nativos 

etnografados no Rio Grande do Sul, como exemplicam os casos da expulsão do 

núcleo doméstico onde moram os parentes de Cristiano no interior de São Miguel 

(Rincão dos Ribas) e a fama de ladroagem que ronda os familiares de Barrasco, em 

São Lourenço (veja-se 2.1 ). Há, entretanto, um contraste agudo entre a realidade dos 

Cocama/Cocamilla e a dos Guarani-missioneiros. Entre estes, há um perfil de marcada 

violência, reflexo do que vigora como típico à cultura regional. É ainda hoje muito 

recorrente a referência sobre o passado de lutas que marca a história missioneira, 

gerada numa situação de fronteira colonial. Isso explica eu e seu Emílio termos sido 

corridos pelo sobrinho de Cristiano que se apresentou com arma na cintura e 

esbravejando. Isso explica que os filhos de Barrasco estejam envolvidos em casos de 

polícia e brinquem de fazer exercícios paramilitares. 

No Peru, com poucas exceções, as comunidades nativas são igualitárias, 

sendo a vida econômica e social fundada no parentesco e na presença de normas de 

descendência distintas da vigente na sociedade branco-mestiça. Existem normas de 

ingresso que permitem definir quem é ou não é membro do grupo. Uma fronteira étnica 

entre nativos e brancos-mestiços não se define pela linguagem e pela roupa, mas pela 

" ... existencia de normas o regias de indusión/exclusión que considere líneas de 

descendéncia o teorías genealógicas diferentes a las de la sociedade blanco

mestiza" (ib: 25-26). Para o Rio Grande do Sul, os estudos efetuados em Ventarra e 

Monte Caseros, além do que está em curso para o caso da Borboleta, mostram que o 

parentesco também está mantido como um traço diferenciador em relação à!? normas 

de descendência branco-mestiça. 

O Catolicismo é um fator importante em jogo na manifestação étnica dos 

nativos, tanto no Peru quanto no Rio Grande do Sul. Stock lança como hipótese, para 

explicar a diferença na menor disposição dos Cocama em se identificarem como grupo 

étnico, em relação aos Cocamilla, a interferência cristã dos jesuítas sobre os 

segundos. Atribui isso ao fato das comunidades Cocamilla terem mantido o ciclo de 

festas· que integrava as pessoas e os diferenciava dos não-Cocamilla. Parece terem 

sido os nativos das missões os que sobreviveram como grupos étnicos, talvez por seu 
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catolicismo e não apesar dele (ib: 150). No etnografia do sul do Brasil, observou-se que J 
a influência do cristianismo é generalizada entre os grupos originários, estando 

presente em todas as unidades pesquisadas. Interessante pensar que o 

intervencionismo federal (IPHAN, Museu das Missões) tenha gerado o fim dos últimos 

grandes ciclos de festas religiosas que sobreviviam do passado missioneiro, ao ter 

removido das áreas rurais as imagens para servirem como acervo de exposição 

pública e à apreciação turística na cidade de São Miguel. Em toda região missioneira, 

encontram-se recorrentes heranças jesuíticas. Apresentaram-se fotos que 

demonstram a aculturação cristã entre os Kaingang das TI Xapecó (17, 18, 24), Tllraí 

(35), TI Ventarra (101), entre os nativos do Paredão (43) e entre os Mbyá (118). 

A invisibilidade define aspectos importantes em torno da identidade e da' 

ideologia entre os nativos peruanos, fazendo com que as identidades e fronteiras 

étnicas mantenham-se ao nível de ideologia (ib: 139). Stock fala em "estratos" de 

identidade em utilização pelos Cocamilla, sendo restrito o campo onde cada nativo 

pode atuar. Para ele, o Peru é demasiadamente autocrático para dar liberdade aos 

Cocamilla para manifestarem livremente sua identidade, por isso eles manipulam 

identidades menos públicas. No sentido sociológico, a identidade Cocamilla é um claro 

reconhecimento de pertencer a uma classe que não ~ nativa, nem branco-mestiça, 
tÃ.S;I'\N\..; IMoS 

uma "cholada de nativos destribalizados pero no a~similados" (ib:147). 

Segundo ainda Stock, "los Cocamilla han aprendido el arte del colorido I 
ideológico para su proteción y lo han aprendido bien ... " (ib:139). Eles desenvolveram 

diversos níveis de identidade social em forma complexa. Criaram identificações 

simultâneas nas relações com a sociedade do Estado peruano, ao mesmo tempo 

como cidadãos da nação, como nativos e como membros de uma classe social 

regional. Os nativos menos aculturados, ainda em estado "tribal", apenas se 

identificam como membros de um pueblo ou de uma linhagem, enquanto que os 

brancos-mestiços identificam-se como peruanos e membros de uma classe social. Só 

os nativos "civilizados" ou "cristianos" têm uma identidade como nativos, como cholos 

no sistema de classes e como peruanos. 

) Isso configura uma série de possíveis identidades, produz um sistema de 

notável estratificação e conduz a muitos comportamentos de proteção para disfarçar 

aquelas identidades que não são populares. Cada nível de identidade entra na 

consciência e faz atuar segundo as circunstâncias. Por exemplo, no Dia da Pátria eles 

fazem emergir sua identidade como peruanos. Acompanham os jogos de futebol da 
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seleção peruana e festejam quando ela ganha. Os homens que fizeram serviço militar 

salientam a identidade peruana nos festejos nacionais, quando organizam-se marchas 

e competições individuais típicas apenas dessas festas. Muitos nativos requisitaram 

documento de identidade para fins de empréstimos bancários e para trabalhar para as 

companhias petroleiras, o que é interpretado pelos funcionários estatais como 

indicativo de que. não são mais nativos. Stock sugere que a origem da identidade 

nacional é bem recente entre esses índios. 

Depois da identidade como peruano, o próximo estrato de identidade é 

reconhecer-se como cholo, talvez a identidade mais forte do indivíduo nativo. Cholo é 

a identidade que melhor reflete a posição, o status do "enclave nativo no-asimilado", 

típico dos Cocamilla rurais. A identidade como cholo é muito antiga, servindo para 

designar nativos civilizados, reduccidos, em oposição a outros nativos . "La identidad 

como cholo es una identidad de clase. Su campo semántico se extiende a toda 

persona, que el 'Cocamilla conozca' en condición de campesino u obrero con apellido 

'indio' " (ib: 140). A experiência de ser cholo se reforça em todo contato com os 

brancos-mestiços, havendo a diferenciação social entre sobrenomes considerados 

'bajos' ou 'humildes' versus sobrenomes 'altos' ou wiracocha. Nesse quadro, a 

identificação como Cocama ou Cocamilla ocorre raramente, referenciada ao uso da 

língua ou à lembrança dos velhos. 

Para o Rio Grande do Sul, é possível comparar dizendo que, aqui, os 

autóctones também articulam uma série de identidades simultâneas, estratos que 

variam segundo a especificidade de cada unidade etnográfica. Faz-se aqui uma 

interpretação limitada e muito inicial. Cada Kaingang tem por referência pessoal o local 

onde seus umbigo foi enterrado pelos progenitores, reconhecida geralmente como a 

"querência". Em seguida, os Kaingang identificam-se como fazendo parte de uma 

linhagem familiar, de uma metade clânica, étnica portanto. Esta identificação faz-se 

tendo por referência uma origem territorial e uma história mitologizada específicas. 

Alguns também se definem como gaúchos, enquanto identidade regional. 

Praticamente todos aceitam a identificação como "índio" (ver fotos 23, 26, 34, 37, 102, 

1 03). São chamados, quase sempre, como bugres pelos regionais com os quais 

convivem nas relações cotidianas, os velhos algumas vezes aceitando o estigma com 

resignação. Assumem com orgulho a brasilidade, como demonstram suas 

mobilizações familiares para acompanhar os jogos da seleção brasileira (ver também 

foto 23). A interlocução histórica com o~ indigenismo (oficial e não-oficial) lhes dá 
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segurança em assumirem-se como "índios". Consideram-se os verdadeiros brasileiros, r 
em oposição aos europeus que chegaram depois. Isto demonstra terem consciência 

do dilema que os faz optar pela autoctonia e reverência filial à Terra. 

Os invisíveis missioneiros não possue qualque(forma evidente de manifestação 

étnica, a não ser o orgulho atávico de ser missioneiro e uma vaga referência em 

torno á ascendência indígena ou bugra da família. Não há elementos que permitam 

medir sua auto-identificação enquanto classe social, ainda que isso aparece muito 

marcado no discurso poético dos payadores missioneiros, manifestação étnica mais 

típica que se pode encontrar. Ao mesmo tempo, a brasilidade também está manifesta 

entre eles (ver fotos 60, 65 e 66). Para os Mbyá, há a identificação lingüística Avá, 

junto à identificação como uma etnia específica do Povo Guarani, além de algum nível 

de identificação nacional (foto 118). Os Mbyá quase sempre ficam ofendidos ao serem 

chamados por termos ligados à indianidade ou por outros estigmas civilizados. Os 

nativos e descendentes da Borboleta parece serem os que melhor equacionam a 

posição de classe, algo certamente derivado da sua situação de marginalidade no 

cinturão urbano, onde acabam conhecendo mais a fundo os direitos e deveres da vida 

civil. O acesso à informação e o estabelecimento de alianças com pessoas e entidades 

reforçam sua consciência política e embalam seu movimento pela des-invl€§9ização 

étnica. 

Em contraste ao Peru entretanto, não há no Rio Grande do Sul um termo geral 

que defina uma classe específica de nativos cristianizados e não-assimilados, nem 

qualquer auto-idéntificação mais ampla nesse sentido. Dependendo do local, essa 

classe pode ser chamada como a dos "bugres", ou a dos "brasileiros", ou ainda a dos 

"mestiços" etc. Como já comentado no capítulo passado, isso é considerado como 

resultante do processo mais sofisticado de velamento adotado no sul do Brasil, 

diluindo a possibilidade de uma reação coletiva ou etnicamente unificada pela 

proliferação de designativos que servem quase como sinônimos, mas inflacionando a 

significação ao fim de ludibriar o fato de que todos designam a classe dos rebaixados à 

posição contrária a dos "de origem". 

Como ainda é muito entre os Mbyá e um pouco entre os Kaingang aqui, o 

xamanismo é a esfera onde a identidade Cocamilla expressa-se com mais força no 

Peru, sendo muito conservador. O xamanismo tem importante função ideológica em 

algumas comunidades, pois dele não participam pessoas externas e se discutem 

assuntos "espirituais" que se referem à organização interna da comunidade. A esfera 
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exclusiva do xamanismo parece dar aos seus praticantes um campo de 

comportamento cultural, no qual podem realizar sua identidade como alteridade 

autóctone. 

No Peru, a identidade comunitária aparece entre os Cocamilla como a melhor 

definição de natividade. A identificação comunitária ocorre de maneira marcante e 

escapa às distinções terminológicas fundadas em raça, grupo étnico ou classe. Stock 

sugere que essa identificação ocorre numa estima herdada da identidade nativa, 

expressa freqüentemente na vida diária e nas canções. A identidade comunitária é 

enfatizada também nas partidas de futebol (ib:142-3). Interessante constatar que a 

mesma forma de identificação comunitária aparece marcante em todas as unidades 

etnográficas de autóctones trabalhadas no Rio Grande do Sul. O futebol tem sido, 

inclusive, incrementado entre times de diferentes Terras Indígenas Kaingang todos os 

fins-de-semana, como forma de produzir - intencionalmente pela liderança das Tis -

uma união étnica mais harmônica entre eles. 

No Rio Grande do Sul de hoje, como no Pe~u _ q~ (década de 1970, a 
~.J~oo...J 

discriminação civilizada reforça a identidade nativa. "La ldentidadfit de los Cocamilla 

está estigmatizada, en tanto que la sociedad Cocaniilla persiste, en parte, por la 

discriminación" (ib: 144 ), o mesmo sendo válido para os grupos pesquisado aqui no sul 

do Brasil. Cria-se uma contraposição entre o reforço identitário nativo e a discriminação 

alóctone, gerando algo como uma esq~r~izofrenia representacional: " .. .los Cocamilla 
o--(J..o ~ lGt a, 

están cada vez más obligados a add.tar diversos modos de comportamiento 

simultáneamente, acompariados de senales de 'esquizofrenia' individual y cultura, ... ". 

Principalmente os jovens, expressam freqüentemente ambivalência e confusão sobre 

sua identidade cultural, algo comum de ocorrer tanto no Peru quanto no sul do Brasil. 

Uma das constatações etnográficas de Stock mais importantes ao estudo da 

invisibilidade nativa no sul do Brasil é a de que a língua não é um critério fu,ndamental 

à existência de um grupo étnico. "Como el lenguage constituye normalmente un de 

estas diferencias culturales, no existe a priori ningún media para determinar que 

necesariamente lo es. ( ... ) En otros términos, los factores no-lingÜ(sticos podrían ser 

mucho más importantes que los factores lingÜísticos ai determinar el carácter del 

ajuste de un grupo específico a la sociedad blanco-mestiza; poner el énfasis en los 

factores lingÜísticos aparta también la atención de aquellos grupos nativos que 

mantengan fronteras étnicas, como el caso de los Cocamilla y la mayoría de los otros 
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miembros de su estrato social particular, les hayan sido impuestas a pesar de la 

pérdida parcial o total de su lengua nativa original" (ib:22). 

Há problemas sociais agudos derivados da ênfase no critério lingüístico. 

"Politicamente, las consecuencias de poner el énfasis en el lenguaje nos ha !levado a 

la negación del estado 'nativo' en grandes setores de las poblaciones autóctonas en 
~~~ 

los grandes valles( ... ); poblaciones como la Cocamilla se auto~ 

biologicamente y barreras étnicas evidentes los separan de los colonos y obreros 

blanco-mestizos" (ib:23). Stock reclama que a ênfase na linguagem e na vestimenta 

tem servido para legitimar a falta de proteção sobre as terras e as reserva de pescado 

dos nativos denegados. Seu diagnóstico para o Peru é muito similar ao que até agora 

se vem demonstrando sobre a denegação dos direitos orignários no sul do Brasil. 

Como fez Stock, é possível tentar dimensionar as repercussões "políticas" da 

divulgação dos resultados desta pesquisa. Certamenté, haverá críticas dos agentes 

estatais ligados à regularização administrativa das terras e de alguns protagonistas da 

política oficial de integração das populações indígenas. Eles serão os principais 

questionadores, afora os particulares em prejuízo material com a reivindicação 

autóctone, da inclusão dos Guarani-missioneiros e dos nativos da Borboleta enquanto 

"índios", justifiqado isso por seu avançado grau de aculturação civilizada e 

mestiçagem. Concordando com Stock, é necessário aceitar que os "invisíveis" são 

nativos e por isso merecedores de todos os direitos de reconhecimento previstos 

legalmente para as populações originárias. 

Considerando a grande pertinência, necessário voltar à idéia de Stock sobre o 

profundo conhecimento que os nativos possuem do ambiente natural, o que deveria 

receber incentivo e proteção oficial, ao ponto de se converter em pauta de projetos de 

desenvolvimento econômico. Como ele próprio expressa: "Personalmente, estoy 

también convencido de que el conocimiento del sistema nativo de explotación del 

media ambiente, es una clave importante para el futuro loretano y hasta que se 

comprenda en detalle este sistema, sería una torpeza descartar la experiencia 

colectiva de miles de anos de adaptación humana a la amazonia" (ib: 1 0). No entanto, é 

básico contemplar os nativos com terras grandes o suficiente para a manutenção do 

seu sistema produtivo originário, uma segurança para o futuro, pois "somos nosotros 

los no nativos, quienes necesitamos ser educados en cuestiones tan vitales como la 

de ganarse la vida en el ambiente amazonico"(ib: 1 O). Considerando que o ambiente 

natural foi completamente alterado, desde o início da colonização européia, pela 
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atuação e implantação da força da perspectivação alóctone no sul do Brasil, entende

se a grande resistência contra a liberação de amplas áreas aos povos originários, o 

que se precisa considerar como um lamentável quadro, inclusive com prejuízos 

econômicos e ambientais a serem pagos pelas futuras gerações, afora as seqüelas 

interétnicas evidentes. 

O desdobramento que se pode tirar da identificação etnográfica da invisibilidade 

é também de perfil social, na medida em que des-vela a falácia em torno da criação de 

uma única sociedade correspondente ao nível do Estado-nação. O sul do Brasil é uma 

conjunção de grupos originários historicamene denegados pela versão da extinção 

formal, mas que hoje saem gradativamente da posição de invisibilidade que os 

resguardou sobreviventes frente ao etnocídio oficial. Por isso, o sul do Brasil é, como o 

é o Peru, uma sociedade internacionpl:+" ... Ja c9njunción fie la nación peruana con las 
IV\. (l..{Yl,"5.1C~.Y~NtG 

sociedades nativas es de carácter intríns{came~e internacional, es decir que las 

sociedades nativas deben ser consideradas como pequenas naciones independientes, 

atrapadas e incorporadas por la expansión dei Estado" (ib: 11 ). 

6.3 - Adequação conceitual ao estudo das situações de contato interétnico 

É válido seguir a linha de raciocínio que objetiva trabalhar com as posições 

intermediárias, que vasculha a configuração específica de cada alteridade autóctone 

no limbo entulhado onde permanecem subordinadas, no sistema social que as 

denega. Houve muitas formas de destribalização, sem que isso levasse à completa 

assimilação pela sociedade envolvente. Entretanto, a naturalização da linguagem e de j 
outros critérios sociais e culturais surge como obstáculo real ao estudo contemporâneo 

1 

dos contextos sociais interétnicos. O enfoque da extinção foi largamente aceito e , 

reproduzido no meio científico, exatamente porque a "pureza" natural substancializada l 
ficou colocada como princípio central de indianidade. 

A substancialização de certos conceitos etnológicos pode estar servindo a 

propósitos etnocêntricos velados. Por isso, é necessário apontar os limites 

interpretativos de algumas categorias e abordagens em aplicação no estudo dos 

contatos interculturais, principalmente quando estão envolvidos povos originários em 

contextos interétnicos civilizacionais americanos. Somente assim poder-se-á adotar 

uma melhor interpretação ao fenômeno da etnicidade. 

João Pacheco de Oliveira faz uma importante retrospectiva crítica dos estudos 

de contatos culturais e sua aplicação a contextos de integração civilizada de 
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populações indígenas (Pach~cg ~e Oliveira, 1988). Os principais pontos de sua análise 

merecem ser retomados aqui. Como aspecto geral, é básico entender os limites ~ 

científicos de toda reflexão que parta de um modelo naturalizado das sociedades, que 

só permita pensá-las como organismos integrados e relativamente harmônicos, 

enfatizando os aspectos como se fossem anatômicos e fisiológicos. "Somente uma 

ruptura teórica mais profunda [com o modelo naturalizado de sociedade], redefinindo a 

natureza das unidades sociais, pode permitir que o estudo do contato deixe de ser 

um continente isolado na pesquisa antropológica ... " (ib:37). O contato cultural deve ser 

considerado como um fenômeno crítico, exercendo uma função de ponta na f 
renovação dos fundamentos teóricos da disciplina antropológica. ~ 

Muitos estudos de contatos cultur~is partem do paradigma evolucionista, ~ 

reeditando critérios errôneos. Primeiro, a cohcepção de "descontinuidade" das séries 

vegetais e animais é algo erroneamente aplicado sobre o mundo social humano. Esse 

hábito de estudar as culturas como entidades discretas levava à discussão teórica 

sobre as fronteiras étnicas de cada sistema, deixando sem condições de investigar as 

interconexões que cada cultura mantêm com as culturas circunvizinhas. Segundo, é 

utilizada a diferenciação entre traços típicos e traços contingentes, os primeiros 

valorizados teoricamente, os segundos desconsiderados por sua singularidade e 

empiria. Terceiro, a caracterização científica de uma entidade social ocorre pela 

morfologia ou funcionalidade, impossibilitando pensar o relacionamento de culturas 

como um fato teórico. Pacheco de Oliveira retoma Bachelard para criticar essa "paixão 

pela interioridade" típica da ilusão científica evolucionista e funcionalista; ilusão porque 

jamais se consegue a interiorização no objeto de estudo, situando-se, assim, no reino 

dos sonhos. Por isso, os estudos de contatos interétnicos tornaram-se desqualificados, 

guiados apenas para servirem a fins de ordem pragmática, fundando representações 

ao estilo da "pureza" norteadora da prática de muitas agências indigenistas brasileiras ~ 

até hoje. __.) 

Importante detalhar melhor os obstáculos trazidos pelo dualismo identificado 

por Pacheco de Oliveira nos estudo de contatos interétnicos, surgido na concepção 

evolucionista. As· sociedades em interação são consideradas como etapas de uma 

única escala evolutiva, sendo classificadas segundo sua maior ou menor 

"modernidade" ou "tradicionalidade". Depois, a sociologia funcionalista herdou esse 

sistema teórico e um conjunto de variáveis dicotômicas pelos quais fez a tipologia dos 

sistemas sociais - homogeneidade/heterogeneic:tade; indiferenciação/diferenciação de 
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funções; prescrição/atribuição de status; ausência/presença de instituições 

especializadas; contato direto e cotidiano entre pessoas/compartimentação da vida 

social; pessoalidade/impessoalidade dos relacionamentos; vínculos de sangue e 

parentesco/vínculos econômicos; família extensa/ família atomizada; predominância do 

sagrado/secularização da vida social. As sociedades tornam-se um conglomerado de 

traços culturais e são centralmente analisados os fenômenos de mudança cultural 

(conceitos como aculturação e assimilação tornam-se básicos) no eixo do tradicional 

ao moderno. Seria a tarefa científica legítima focalizar as trocas culturais resultante dos 

contatos, considerando o duplo sentido da aculturação. Muitos trabalhos tiveram esse 

enfoque no Brasil (ib:29-30). 

Há que se cuidar também das conseqüências advindas do uso do enfoque de 

trocas culturais, pelo risco de ocultamente das assimetrias. A noção de trocas 

culturais, quando aplicada a uma situação colonial, pode ocultar o fenômeno da 

dominação, pulverizando-o nas transmissões de duplo sentido. Portanto, tiveram uma 

aplicação ideológica bem clara, esquecendo de apontar a existência de um grupo 

beneficiado e omitindo a capacidade diferencial de cada grupo em definir suas 

necessidades e fechar as fronteiras para a importação de costumes, símbolos e 

tecnologias. Para os teóricos dessa perspectiva, a mudança cultural possui uma 

direção geral e única, que é a disseminação das características da sociedade 

industrial ocidental por todas as partes do mundo. Assim, os estudos de aculturação 

podem trazer a velha marca do eurocentrismo, favorecendo com que a descrição do 

contato siga uma historiografia exclusivamente ocidental, ou fiquem restritos à 

identificação de fases de aculturação ou do resultado final do processo, deixando de 

lado a análise do próprio contato em sua singularidade e unidade. 

Pacheco de Oliveira comenta que no Brasil, essa tendência interpretava a 

perda irreversível de traços culturais ao ponto de um grupo indígena perder as suas 

peculiaridades culturais e se identificar com a condição de "índio-genérico", ocupando 

os estratos mais baixos da sociedade nacional. Recorda que Roberto DaMatta voltou

se contra essa "antropologia da integração", que via nos índios objetos frágeis e 

vulneráveis, prontos a desaparecer. Foram ignoradas as potencialidades e 

capacidades dos grupos tribais em reinterpretar e interferir numa situação de contato 

(ib:28-32). 

O esquema das três realidades culturais proposto por Bronislaw Malinowski 

também parece não ser satisfatório ao estudo de contatos culturais, ainda que não se 
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deva tirar o mérito desse antropólogo em produzir um avanço conceitual à 

interpretação do fenômeno. Malinowski procurou refletir teoricamente sobre os 

contatos culturais, considerando-os fenômenos compostos a serem abordados de 

modo analítico-redutivo, heuristicamente dissociadas as diferentes ordens de 

racionalidade existentes no contato e concretamente em interação. Malinowski estava 

preocupado em investigar o que ainda sobrevive do antigo passado tradicional, pois 

isso é tido como relevante para produzir desenvolvimentos ou resistências. Malinowski 

não interpretava que a mudança cultural e o surgimento de novas realidades culturais 

fossem produto mecânico de uma mistura por justaposição de elementos parcialmente 

fundidos. Assim, as novas realidades culturais de uma "África ocidentalizada" devem 

ser estudadas por si mesmas, como um contexto cultural com mecanismos próprios. 

Malinowski chegou a apontar a necessidade de progresso nesse novo ramo da 

"antropologia do nativo em mudança" (in ib:32-3)4 
• 

Os trabalhos de Max Gluckman são, ao que parece, os produtores de ruptura 

aos pressupostos centrais da antropologia funcionalista, onde é questionado o modelo 

naturalizado de sociedade e a identificação automática do indivíduo com os valores 

sociais. Gluckman partiu da constatação inicial de que as unidades básicas de análise 

não podem ser pensadas como entidades fechadas ou homogêneas. As comunidades 

locais estão imersas em relações sociais determinadas por valores e interesses "de 

fora", muitas vezes rotulados antropologicamente como "extralocais", mas que são 

cruciais ao entendimento dos acontecimentos e dos atores sociais etnografados ( cf. 

Pacheco de Oliveira, 1988:38-9). Gluckman não vê o contato como fator 

desintegrador, mas sim organizador básico, um elemento ordenador componente da 

organização social. Nega o esquema das três culturas de Malinowski, apontando para 

4 Malinowski complexificou o funcionalismo, criando um esquema de três fases culturais 
coexistentes em qualquer situação de contato cultural, onde aparecem a cultura "antiga da 
África, a importada da Europa e a Nova Cultura Compósita". Propôs a elaboração de uma 
tabela onde as 3 realidades culturais estejam representadas por colunas diversas, onde cada 
linha representaria um nível cultural ou instituições homólogas pela sua função 
comparativamente entre as fases. Assim, Malinowski propõe a busca de um "Fator de Medida 
Comum" a partir dessa tabela, para explicar a substituição, modificação ou fusão de 
instituições. Via o contato como um fenômeno em si contraditório e heterogêneo, . mas sua 
proposta de uma "tabela com três entradas" significava efetuar uma análise reducionista e 
artificial. Para Pacheco de Oliveira, a terceira sociedade de Malinowski " ... parece ser portanto 
uma tentativa nominalista de ocupar com uma categoria frouxa, que não satisfaz aos requisitos 
teóricos de um sociedade e de uma cultura, o espaço exterior a um quadro teórico de 
referência, camuflando assim a crise de um modelo" (ib:35). De qualquer forma, " ... Malinowski 
é o primeiro autor a sublinhar fortemente a assimetria existente no processo de mudança 
social", além de reiterar sobre a importância da pesquisa de campo sobre as repercussões e 
significação nativas do contato. Os nativos são os protagonistas do drama. 
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a existência apenas de uma única comunidade branco-africana em Zululand. As 

comunidades não possuem limites espaciais bem delimitados, nem unidade em termo 

de orientação cultural, mas são apenas partilhados certos padrões de interação no 

comportamento cotidiano. 

Gluckman t{nfluenciado por Fortes, enfatizando mais o estudo de 

comunidades do que o dos costumes, sendo os agentes de contato considerados 

como parte integrante da comunidade. Missionários, administradores, comerciantes e 

recrutadores de trabalho são tão importantes tribalmente quanto chefes e xamãs. Isso 

forma a visão processualista em antropologia, como se o contato formasse uma única 

sociedade composta de grupos culturalmente heterogêneos. É essa unidade que 

quero enfatizar, ao apresentar o sul do Brasil como um contexto social hierarquizado 

por valores eurocêntricos nativizados e pela denegação das alteridades autóctones 

Gluckman delineou claramente a noção de "campo social", incluindo num único 

campo a África Moderna e a África tradicional, pois fazem parte de um único quadro 

de interdependências, de um único organismo social. A noção de campo possibilita a 

reunião e interconexão das relações entre indivíduos e grupos entre si. Gluckman 

mostra a utilidade da noção de campo dimension~da pelo conhecimento histórico, pois 

os objetos da sociologia são t~mporais. Assim, a idéia de campo ajuda a de

substancializar a análise social. O campo passá a ser descrito como composto de 

atores diretamente envolvidos nos processos estudados. Não supõe a integração 

necessária e homogênea das partes, nem que seja um sistema em condição de 

equilíbrio. Tem um sentido político e um caráter de sistema aberto, num contínuo 

espaço-temporal com algumas características sistemáticas. Cada parte pode exibir 

vários graus e tipos de interdependência, institucionalizada ou contingente. Pacheco 

de Oliveira adverte que a concepção de campo é antes metodológica e instrumental 

do que uma construção lógico-abstrata e teórica, sendo ela capaz de superar as 

concepções funcionalistas e naturalizadas de sociedade. 

Para o caso dos estudos de contatos culturais envolvendo populações 

indígenas brasileiras, básico referir a importância já histórica assumida pela teoria da 

fricção étnica. Pacheco de Oliveira considera que essa teoria passou por três 

momentos sucessivos nos estudos indígenas do Brasil: 1) apresentação e definição da 

noção; 2) seu enquadramento sociológico ; 3) a aplicação da problemática da 

identidade étnica (ib:44-6). No primeiro momento, ocorreu a elaboração e divulgação 

da noção por Roberto Cardoso de Oliveira, quando é salientado o "conflito" e a 
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interação continuada, os aspectos conflituosos e competitivos do contato, onde duas 

populações estão "dialeticamente unificada" com interesses diametralmente opostos, 

ainda que interdependentes. A noção dimensiona teoricamente as relações sociais, 

não os aspectos da mudança cultural, tendo a mesma diretiva que as formulações de 

F. Barth, quando desloca a ênfase das "unidades portadoras de cultura" para os "tipos 

organizacionais" que são os grupos étnicos. Os grupos sociais envolvidos na fricção 

interétnica são caracterizados da forma mais ampla possível ( grupos ou sociedades 

tribais, sociedades, sociedade envolvente colonial ou nacional, populações). 

No segundo momento, Roberto Cardoso de Oliveira substituiu a ênfase na ~ 

fricção pelo conceito sociologicamente mais o perante que é o de "sistema interétnico", 

composto por dois subsistemas (tribal e nacional) em oposição-contradição. A fricção \ 

étnica seria o " ... 'equivalente lógico' (mas não ontológico) do que os sociólogos \ 

chamam de 'luta de classe' " (Cardoso de Oliveira, in: ib:46). Pacheco de Oliveira 

considera que a noção de fricção étnica tem por limite sugerir que o desajuste social 

envolvido seja temporário, um conflito que pode vir a ser superado. Cardoso de 

Oliveira valoriza o conceito de "integração social" e "potencial de integração" (o grau de 

dependência de uma população por outra). Para Pacheco de Oliveira, a discussão de 

Cardoso de Oliveira sobre a integração " ... vai ter como conseqüência a retomada de 

um esquema dualista, partilhado pelos estudiosos da aculturação e pela sociologia da 

modernização". Isso transparece no uso das expressões "descaracterização 

progressiva" e "tendência de transfiguração" da ordem tribal na ordem nacional, 

mantendo como foco de investigação "a integração do índio na sociedade nacional". 

Pacheco de Oliveira estabelece os limites teóricos do modelo de Roberto 

Cardoso de Oliveira. Em primeiro, reclama pela necessidade de se definir melhor a 

noção de integração, por apresentar óbvios aspectos valorativos, buscando diferenciar 

formas de integração (normativa /psicossocial; de ajustes/de valores). Pacheco de 

Oliveira compara o modelo de Cardoso de Oliveira com o de Barth, e conclui que o 

esquema analítico do segundo permanece mais aberto ao estudo da variação de 

situações, desde casos de conflito até casos de simbiose e complementação. Pacheco 

de Oliveira critica a dificuldade teórica de lidar com as ferramentas analíticas que são 

os conceitos de "frentes de expansão" e de "agentes interculturais", onde o primeiro 

deixa de fora os agentes religiosos e administrativos e o segundo induz a pensar que 

tais agentes possuem uma autonomia individual em relação a regras rígidas das 

instituições às quais estão filiados. Pacheco diz ser impossível uma unidade teórica 
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entre estes dois conceitos, "herdados dos estudos norte-americanos sobre 

aculturação", que deveriam ser rechaçados pela noção de fricção interétnica. Por isso, 

propõe uma releitura da teoria de fricção interétnica, de maneira a dar conta da 

diversidade das situações de contato (composição interna, escala, interdependência e 

conflito entre as unidades sociais; ib:48-9). 

Outra categoria avaliada por Pacheco de Oliveira para os estudos de contato é 

a noção de "encapsulamento" e seus desdobramentos (ib:S0-2). Ela foi elaborada por 

F. Bailey (1969) e contempla o sentido de submissão de comunidades camponesas ou 

grupos tribais a outras estruturas, o que provoca transformações. É uma noção 

amplamente usada na antropologia política. Bailey considera que as aldeias indianas 

(ele estudou a comunidade de Baderi) não são unidades sociais isoladas, nem um 

todo em si mesmas. As aldeias são consideradas como unidades dentro de uma 

estrutura maior, onde as relações individuais se estendem além do circuito I 

comunitário. As comunidades de pequena escala (variável dependente) estudadas\ 

pelos antropólogos existem dentro de estruturas políticas maiores (variável 

independente) de encapsulamento. Nas aldeias, vigoram estruturas multifuncionais e 

pouco especializadas, em contraste com as estruturas mais amplas (Estados-Nação) 

com grande especialidade de atividades. Para Bailey, a mudança social não pode ser \ 

estudada no limite de uma aldeia. Esta avaliação é muito pertinente para todas ·as 

situações etnografáveis envolvendo populações autóctones no Rio Grande do Sul. 

Para operacionalizar os estudos de encapsulamento, Bailey desenvolveu 

alguns conceitos, como os de "subestrutura", "campo", "arena". Arena é uma noção 

utilizada para definir a existência de uma estrutura única de regras que delimita um 

tipo de competição política. "Campo" enfatiza a política como atividade, incluindo 

ações cooperativas e competitivas. Bailey distingue conflito de contradição, onde· 

conflito define as disputas para as quais a estrutura tem mecanismos corretivos 

reguladores (como nos rituais), enquanto a contradição revela conflitos que 

questionam a estrutura e explicitam sua ineficácia ou ilegitimidade. 

Pacheco de Oliveira critica Bailey, por este se manter atrelado aos limites do 

estruturalismo clássico, enquanto poderia ter buscado apreender a organização do 

campo através do conceito de "atividade"5
. Bailey também não teria avaliado a 

importância teórica dos modelos culturais nativos, pensando o contato interétnico de 

modo muito unilateral (ao contrário do que propõe E. Leach). Bailey constrói a imagem 

5 Correspondente sociológico ao conceito de "ocupação" na analítica ontológica de Heidegger 
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de um indivíduo genérico movido por interesses e motivações egoístas, concepção 

similar à criada pelos filósofos utilitaristas e liberais do capitalismo industrial inglês, sem 

dimensionar a crítica ao individualismo de L. Dumont, mantido como se fosse a 

essência do comportamento político. 

Pacheco de Oliveira critica os modelos de Bailey, Barth e Salisbury, porque \ 

todos eles entendem mudança como uniderecional (do amplo para o local), operando ~ 
de forma unívoca e determinista. Há também uma relativa despreocupação com os 

fatores culturais e um valor heurístico menor aos costumes e às interpretações do 

nativos. Assim, " ... reduz-se muito o espaço para as reinterpretações, as manipulações 

e resistências ... " (p.53). Critica também criação de um modelo ideal, onde a 

comunidade local estaria ilhada por uma única agência de contato que totalizaria todo 

o universo político tido como assimétrico. Pacheco lembra que as comunidades são 

atingidas por diferentes agências de contato e os atores são atingidos pela existência 

passada e presente ou expectativas futuras de agências e da relação entre elas; e 

pelas comparações e sistemas de interpretações nativas sobre essas agências. 

Segundo Pacheco de Oliveira, é necessário outro modelo teórico para dar conta dessa J 
complexidade. 

Enfim, a proposta de enquadramento teórico por Pacheco de Oliveira para o 

contato interétnico privilegia o aspecto situacional (ib:55). Ele seleciona alguns 

instrumentos analíticos, admitindo fazer uma reapropriação de conceitos de Gluckman. 

Parte do conceito de "situação social", que implica na sobreposição de três elementos: 

a) conjunto limitado de atores sociais (indivíduos e grupos): b) ações e 

comportamentos sociais desses atores e; c) evento ou conjunto de eventos que 

referencia a situação com um dado momento no tempo. A situação social é um 

repertório de atores relacionados por determinadas ações e eventos. A análise 

situacional tem uma demarché construtivista, pela qual as relações abstratas e valores 

grupais são apreendidos da observação da conduta manifesta, sem a necessidade de 

predefinir uma unidade social ("comunidade") ao objeto de investigação. . 

A interdependência dos atores faz do fato étnico o produto das linhas de 

cooperação e clivagem entre um universo de atores e condutas, não como um dado 

substancializado ou apriorístico. Para Gluckman (segundo ainda Pacheco de Oliveira) 

"o alinhamento dos indivíduos em grupos e subgrupos pode variar grandemente de 

um contexto para outro, inclusive transpondo as barreiras étnicas, sem prejuízo do fato 

de que a clivagem étnica funcione como fator ordenador básico das relações sociais 
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na situação por ele estudada" (ib:55). As escolhas individuais são limitadas por fatores 

histórico-culturais (relações de dependência econômica e regras legais 

segregacionista). Gluckman enfatiza que as relações étnicas entre brancos e Zulus 

são marcadas pela divisão de cada grupo em grupos subsidiários, formalizados ou 

informais, e, o pertencimento a estes grupos muda para o indivíduo de acordo com 

seus interesses, valores e motivos que determinam sua conduta em diferentes 

situações. A unidade e coesão interna não é um dado irredutível ao grupo étnico, não 

é um dado absoluto, mas sim conseqüência de relações de interdependência que se 

atualizam em um contexto histórico e cultural específico., Foi assim argumentado 

também para o caso da indianidade nesta tese 

A vantagem do enfoque proposto por Pacheco de Oliveira é dar conta teórica 

da necessidade de conformação metodológica adaptada às peculiaridades de cada 

realidade etnográfica em estudo. Os conceitos de "campo" e "situação social" são 

solidários e permitem-se atualizar no campo de pesquisa. "Toda análise situacional 

acaba por delimitar (ainda que implicitamente) um campo, todo campo supõe uma 

multiplicidade de contextos que poderiam ser decompostos em situações 

sociais"(ib:56). O privilégio de um ou outro conceito para cada pesquisador 

situacionista decorre de estratégia metodológica adotada por ele. A acepção da 

palavra equilíbrio deixa de ter caráter integrado e repetitivo das relações sociais, 

exigindo a analítica histórica no estudo do contato. O equilíbrio é mais a resultante da 

organização de uma situação dada. Não é possível pensar em sistemas integrados 

permanentes, mas equilíbrio definindo "interdependência e expectativas que criam 

linhas e possibilidades de ação e ordenação". A analítica histórica proposta deve 

procurar as formas de equilíbrio do passado, não o "ponto zero", mas a "sucessão de 

diferentes equilíbrio sociais". Cada período histórico é marcado por um "padrão de 

equilíbrio próprio" com estabilidade provisória seguido de mutação dentro de uma 

relação balanceada entre dois grupos. Neste sentido, foram apresentados dados 

históricos no capítulo 111 desta tese. 

A situação pode ser entendida através de um modelo analítico que privilegia os 

padrões de interdependência como fez Gluckman, avaliados diacronicamente no 

sentido de refletir sobre as razões de passagem de uma situação a outra entre duas 

mesmas populações. Faz-se assim um estudo comparativo, o que torna o conceito de 

situação social eficiente ao estudo da mudança social. Pacheco de Oliveira esclarece 

que o conceito de interdependência não pressupõe como necessária a "reciprocidade 
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balanceada", mas sim uma condição de assimetria, de oposição desigual definida no 

modo concreto de cooperação e antagonismo entre os grupos, geralmente com a 

"dominação" dos europeus por sua ascendência política e econômica em termos de 

diferenciação de classe. Interdependência implica também que cada um dos atores 

tem diferente peso quanto a determinar as características e os rumos da interação; o 

equilíbrio e a interdependência estão ligadas numa "dimensão da intencionalidade", 

envolvendo interesses e ideologias dos atores. Gluckman já desmistificou a 

neutralidade da situação social, 11 
••• mostrando que a sua organização responde 

prioritariamente a interesses de uma classe, explicitando que o fator final para a 

manutenção do equilíbrio é a 'força superior do grupo branco"' (ib:57). 

Pacheco de Oliveira usa a expressão situação social para enfatizar "modelos 

ou esquemas de distribuição de poder entre diversos atores sociais", sem apelar para 

eventos isolados ou para análises constitucionais como as feitas pelos estruturalistas 

clássicos. "Trata-se de uma construção do pesquisador, uma abstração com 

finalidades analíticas, composta por padrões de interdependência entre os atores 

sociais, e das fontes e canais institucionais de conflito" (ib:57). Pacheco de Oliveira 

busca a diferenciação/unidade de cada ator/grupo, enfatiza o jogo de alianças e 

oposições como resultado de relações de interdependências em contextos 

específicos, sendo o equilíbrio o resultado de um processo de elaboração social, com 

esferas onde os conflitos se expressam por determinadas regras. O conceito de 

situação social é similar ao conceito de regime, sendo o primeiro mais abrangente, 

pois regime parece estar mais próximo das circunstâncias históricas em que há uma 

especialização da esfera política, no caso em que o campo de relações de caráter 

político acaba por ficar relativamente autônomo (ib:58). 

A situação de contato entre grupos sociais pode assumir, assim, o perfil de um 

conjunto de relações entre atores sociais confrontando diferentes manifestações de 

etnicidade. A unidade dessa situação não deve ser postulada, mas vasculhada 

etnograficamente no processo concreto de interação social e na percepção que dele 

têm os diferentes grupos (étnicos ou outros) envolvidos. Pacheco de Oliveira retoma 

Barth, para inverter a postura tradicional, tratado o contato interétnico como um "fato 

constitutivo", que preside a própria organização interna e básico ao estabelecimento da 

identidade de um grupo étnico. Para um indivíduo localizado em uma situação de 

contato envolvendo diferentes culturas, " ... a adesão ao seu próprio código cultural 

não é um fato automático, compulsivo, mas passa pela percepção da diferença, da 
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constatação de existência de outros padrões e crenças, que podem ser igualmente 

atualizados em contextos limitados e atendendo a interesses ou vantagens setoriais. 

( ... ) A situação de contato interétnico de certo modo desnaturaliza os códigos culturais 

em que a pessoa foi socializada ... " (ib:59). Além dos códigos próprios, há a 

possibilidade ao indivíduo de adotar outras normas de conduta e outros valores de 

orientação aparecem como componentes de ideologias alternativas. Os mestiços 

demonstram bem isso, como já se referiu antes para o sul do Brasil. Cada grupo étnico \ 

dimensiona suas normas e saber político na adscrição do contato, incorporando certos 

símbolos e padrões de outras culturas. 

Segundo este modelo analítico, a instauração regular da dominação pressupõe, 

além da ameaça ou aplicação de coerção, o estabelecimento de "diferentes graus de 

compromisso" entre os atores sociais, além de uma "dose de legitimidade", isto é, de 

uma conexão positiva feita pelo grupo subordinado entre os seus valores próprios e a 

dominação sobre eles instaurada. Necessariamente deve haver referência sobre a 

visão que os nativos têm do processo, mas sempre na relação com uma visão global 

da história. As interdependências fazem-se por compromissos e legitimidade, esta 

última como decorrente de "diferentes interpretações sobre o poder político e sobre o 

próprio universo". Isso significa que o grupo dominante passa a articular e representar 

interesses outros que não os seus próprios, obtendo consenso e passando a exercer o 

poder de um modo "hegemônico", em nome de interesses e valores mais gerais que 

os seus próprios (ib:59). 

6.4 - O sul do Brasil como uma hierarquia de intencionalidades coletivas 

espelhadas; ou a luta/harmonia contínuas entre o velamento e a 

visibilidade das alteridades originárias 

É básico enfatizar a adscrição como fator de construção das fronteiras 

representacionais que unem e separam os diversos grupos em interação/confronto, lá 

onde a observação etnográfica possa reconhecê-los em interação. A noção de 

interdependência deve ser avaliada na esfera das representações sociais em jogo na 

situação interétnica em estudo, de modo a se entender a constituição dos processos 

identitários na dialogia dos contatos. O velamento do nativo pode ser respondido pela 

invisibilidade ou por etnicidades (tribalismos, indianidades e outros). Necessário pensar 

a construção de identidades espelhadas, num espelhamento capaz de gerar mesmo a 

não-visibilidade daquele de quem a sulbrasilidade rouba sua identidade. Por outro 
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lado, a des-invisibilização é uma alternativa concreta, na emergência de identificações j 
e etnicidades pelo viés da indianidade. 

Gomes da Silva reconhece o mérito de Lévi-Strauss em ter destituído a tese 0 
durkheimiana das "semelhanças primitivas", fundando a antropologia estrutural sobre a 

idéia de "relação", instrumento analítico que induz à superação da dualidade indivíduo

sociedade (Gomes da Silva, 1994:50), além de demonstrar a ilusão teórica da 

identidade. Por outro lado, Gomes da Silva faz questão de enfatizar que a relação 

social ocorre sempre manipulando identificações, tal qual um jogo de posições ou de 

mediação negociada entre dois pólos dicotômicos, entre dois extremos 

representacionais. Valendo-se de exemplos míticos para fundar sua interpretação, 

argumenta que as identificações estão condenadas entre o limite do etnocentrismo 

radical, que suprime a diferença no "mesmo", e o do egocentrismo absoluto, que 

produz a completa diluição identificatória na confusão da heterogeneidade traduzida i~ 

pela imagem bíblica da Torre de BabeL 

Para Gomes da Silva, toda a lógica da organização dualista seria uma 

decorrência disso, dessa " ... necessidade de renunciar ao isolamento, da necessidade 

de instituir uma relação que crie identidades complementares ... " que também não se 

desvaneçam no egocentrismo. Por isso, critica Murddock e Lévi-Strauss por não 

conseguirem ter superado o problema da oposição hostilidade-reciprocidade das 

organizações dualistas, mantendo-se na busca da simetria: " ... a organização dualista 

define-se em toda a parte por um conjunto de traços que exprimem ao mesmo tempo 

a hostilidade e a reciprocidade. ( ... ) os elementos aparentemente contraditórios que 

integram o esquema dualista explicam-se da melhor maneira pela necessidade lógica 

do processo de identidade, que se realiza plenamente pela escolha de um parceiro 

(individual ou coletivo), cuja presença e colaboração é preciso garantir, mas em 

~elação ao qual deve também desenvolver-se uma atitude crítica de afastamento e de 

reserva". Essa também é uma marca do totemismo (Gomes da Silva, 1994:56). 

Gomes da Silva reforça sua tese, lembrando diversos exemplos míticos. 

"Todas as sociedades repetem constantemente a fórmula pronunciada pelo adivinho 

do mito de Narciso: há que renunciar a uma identidade excessiva consigo próprio se 

pretende existir socialmente. Atraídos pela disposição etnocêntrica dos povos que 

estudam, os etnólogos parecem ignorar que essa atitude é sempre combatida pela 

vontade simétrica de uma recusa de si mesmo". ( ... ) Por um lado, tender-se-ia 

excessivamente para o "mesmo", para uma não-relação e para a identidade 
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impossível. Por outro, caminhar-se-ia para uma "diferença radical", com a qual 

passaria a ser impensável alimentar a própria identidade. Etnocentrismo e recusa de 

si devem, conseqüentemente, ser pensados em conjunto: designam balizas que 

delimitam o domínio em que se elaboram os mecanismos de identidade .. (ib:57). 

Os contatos interétnicos são processos relacionais igualmente contidos entre 

esses limites da identidade. ..É sempre o outro que, pelas diferenças que lhe 

reconheço, me permite construir uma imagem de mim próprio. ( ... ) É preciso que eu 

estabeleça com o outro - a necessidade que tem de mim é equivalente à necessidade 

que tenho dele - uma relação regulamentada de proximidade e de distância. Não 

podemos, em circunstância nenhuma, afastar-nos demasiado, o que não deixaria de 

quebrar relação instituída; também não devemos nos aproximar para além de um 

certo limite, para que não se fundam as nossas identidades relativas. ( ... ) A 

identidade não é, pois, uma noção abstrata, penosamente adquirida ao longo de uma 

história obscura. É o núcleo fundamental em torno do qual se articula toda a 

organização social" (Gomes da Silva, 1994: 55), sendo situacional portanto. Isso 

também se aplica à transformação dos autóctones em fantasmas naturais das brenhas 

no sul do Brasil, como já se disse. 

Os dados etnográficos relativos aos autóctones do Rio Grande do Sul indicam 

muita pertinência em relação às propostas referidas por Pacheco de Oliveira para o 

estudo de contatos interétnicos e por Gomes da Silva para a interpretação dos 

processos de identidade social. Nestas circunstâncias, ambos modelos permitem 

ultrapassar os limites do dualismo das funções e das simetrias sociais para o estudo 

de fenômenos interétnicos contemplados nesta tese. Não é mais possível ficar 

entendendo a identidade étnica apenas pela noção geral de representação que 

"desempenha o papel de uma bússola a posicionar o grupo e seus membros em 

mapas cognitivos (ou horizonte) coletivamente construído ... 

Há que se decompor analiticamente estes conceitos de identidade e grupo 

posicionado na transitoriedade das situações intersubjetivas do contato, valendo-se 

dos meandros representacionais que se podem depreender da observação em 

situações etnográfica de roubos identitários. Um grupo não é apenas criado desde 

"dentro", pois é coletivamente posicionado em relação aos outros exteriores. Daí, 

propor modelos de distribuição de poder entre os atores sociais que, como os 

Cocamilla de Stock, possuem diversos níveis de identidade alternadamente 

assumidas, podendo também estarem virtualmente agrupados em torno de 
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identificações étnicas, ou mesmo desapercebidos em sua invisibilidade. Há mapas 

cognitivos fundidos nas interações mundanas do sul do Brasil, onde se reitera a 

impossibilidade de dialogia na exata medida em que a assimetria se intaura pelo roubo 

que os "chegados" de fora fazem sobre os que estavam aqui anteriormente. 

Para aquém e além dos grupos étnicos, que se constituem por alguma forma 

de mobilização e articulação política, cada pessoa possui sua dimensão de 

intencionalidade e interesses que se equilibram no jogo de dependências da hierarquia 

social sulbrasileira. É neste sentido que se propõe interpretar a situação interétnica 

daqui, envolvendo populações autóctones, como uma hierarquia de estruturas de 

significação social, onde o eurocentrismo velado ou nativizado e os múltiplos 

horizontes culturais nativos entram em harmonia/conflito. Assim como a etnicidade é 

resultado da politização e leva à definição de novos agrupamentos sociais, a 

indianidade está constituída como mobilização pantribal e pluriétnica em torno de 

canais historicamente institucionalizados de conflitos envolvendo populações 

originárias no sul do Brasil, particularmente pela atuação administrativa da tutela e sua 

arbitrária indianização seletiva. 

Imigrados e seus descendentes, mestiços assumidos de um e outro lado, 

autóctones indianizados e os outros mantidos invisíveis, todos fazemos parte de uma 

única sociedade, participamos do mesmo processo social no sul do Brasil, ainda que 

resguardadas suas múltiplas variações microrregionais. O contato multissecular, entre 

a intencionalidade daqueles que se resguardam em sua aloctonia e a dos povos 

originários, criou uma situação onde todos agentes fazem parte de um mundo único e 

misturado, ao estilo de que nos falam os Mbyá hoje, uma mesma situação social.onde 

uma dialogia truncada está a fundir inúmeros horizontes culturais e a ultrapassar 

fronteiras políticas, ideológicas e cosmo-lógicas. 

É dentro dessa fusão que cada um participa - segundo a formulação desta tese 

- pleiteando assumir as melhores posições na hierarquia implícita que encapsula o 

autóctone, roubando-lhe a identidade remetida ao fundo da natureza indiferenciada. É 

pertinente manter a hipótese de que o binômio aloctonia-autoctonia é um eixo 

representacional em torno do qual se articulam muitos níveis práticos de nossa vida 

social. Este binômio se converte em princípio - entulhado pelas ideologias 

individualista, democrática e liberal - a partir de onde se organizam muitas das fontes e 

canais de conflitos institucionais e se estabelece o jogo de alianças e oposições 

. interétnicas no sul do Brasil. 
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As etnicidades indígenas, no sul do Brasil contemporâneo, devem ser tidas 

como tipos organizacionais, pelos quais seus agentes buscam consolidar, hoje, novas 

posições na hierarquia criada por tipos sucessivos de equilíbrio social onde elas 

sempre foram denegas como alteridades legítimas. As sucessivas· formas históricas de 

velamento da hierarquia social sulbrasileira formaram sucessivas formas de equilíbrio 

social fundados na assimetria entre os "de origem" alóctone e os "sem origem" 

autóctones, consolidada pela força superior dos grupos brancos. 

* 
Este capítulo foi destinado a finalizar a apresentação do esquema teórico 

adotado neste trabalho. Enquanto o capítulo IV serviu para apresentar a 

perspectivação alóctone criando a hi~ia social no sul do Brasil, e, o capítulo V para 

indicar que autoctonia ou indianidade são posições atribuídas na fusão simbólica de 

horizontes culturais da nossa civilização, este capítulo serviu para dimenionar a faceta 

reativa ao processo de denegação alóctone. Aqui foi valorizada a análise das 

alternativas de respostas autóctones ao seu velamento histórico na sociedade 

nacional, frente à postura etnocidária embutida na estrutura administrativa do Estado

nação no sul do Brasil. 

Partiu-se da hipótese sobre um gradiente de possibilidades reativas dos 

autóctones variando entre dois pólos. De um lado, estão os . grupos que não lJ 
ultrapassam o entulhamento perceptivo dos sujeitos alóctones e são desconhecidos 

como tais, que usam a invisibilidade étnica como estratégia passiva de sobrevivência 

frer@ ao afã etnocidário dos civilizados. De outro, estão os grupos plenamente 

manifestos enquanto coletividade politicamente organizada, muitas delas reivindicando 

algum grau de indianidade. Neste caso, a reação étnica é ativa e po€9amente 

combativa. Segundo tal hipótese, qualquer unidade etnografável de autóctones no su1J 

do Brasil, pode ser interpretada tendo uma posição específica nesse continuum, como 

exemplificam os casos etnográficos apresentados no capítulo 11. 

A análise paralela das manifestações de invisibilidade no Peru e no sul do 

Brasil, revelou muitos ponto coincidentes e alguns contrastes. Entre as similaridades, a ~ 

mais importante é a que se define na invisibilidade como forma de reação passiva dos 

nativos destribalizados, mas não assimilados, ao etnocídio perpetrado à constituição e 
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desdobramentos históricos dos respectivos Estados-nações. No Peru e no Brasil, foi 

necessário efetuar a denegação histórica dos povos originários à constituição da 

hierarquia social civilizada, historicamente fundada na versão simulada de 

desaparecimento (extinção formal) dos povos originários, para ter seus indivíduos 

inseridos nas posições mais decompostas dessa hierarquia. 

Outras similaridades foram encontradas. A invisibilidade aparece como 

componente de uma situação social, lá e aqui, onde as fronteiras étnicas continuam 

atuando sem ficarem evidentes, mas também onde permanecem processos de 

estigmatização civilizada em relação ao avançado processo de aculturação dos grupos 

autóctones envolvidos, que legitima reduzi-los a uma posição tal qual brancos 

retardados e relapsos. Essa discriminação reforça a identificação nativa, ainda que ela 

possa ficar disfarçada por não ser bem aceita. A aculturação desde o cristianismo deu 

elementos favoráveis à invisibilização, possibilitando aos nativos camuflarem seus 

valores denegados, reivindicando a posição de igualdade que a irmandade cristã 

preserva. Ainda que o cristianismo tenha participação segura junto às forças 

etnocidárias ao longo da história, sua influência possibilitou, a longo prazo, a obtenção J 
de escudos simbólicos de resistência ao etnocídio completo. 

Assim como Stock no Peru, aqui também foi encontrada a manifestação da 

identidade comunitária em todas as unidades etnográficas estudadas, considerando 

válido pensar em um grupo étnico mesmo quando a sua língua nativa já tenha sido 

abandonada, como no caso dos Guarani-missioneiros e os da Borboleta. Nestes 

casos, as redes genealógicas e de parentesco aparecem resguardando função 

integrativa. O contraste mais importante do Rio Grande do Sul em relação ao caso do] 

Peru, é que aqui inexiste um termo geral para designar nativos aculturados, o que 

acaba confundindo os significados dos termos permutáveis utilizados c?mo estigmas 

contra aqueles que não são "de origem". · 

Na retrospectiva crítica dos estudos de contatos culturais e sua aplicação a~ 

contextos de integração civilizada de populações indígenas, depreendeu-se a 

necessidade de se adotarem modelos heurísticos fora do dualismo, fora da 

perspectiva que naturaliza o índio atribuindo-lhe uma suposta pureza tradicional 

corrompida pelo avanço civilizado. A perspectiva correta deriva da noção de situação 

social de contato, onde um número limitado de atores de diferentes grupos 

estabelecem alianças de reciprocidade assimétrica, através de compromissos mútuos 

entre dominadores e dominados ao ponto de se regimentar o esquema civilizado dej 
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distribuição de poder. A etnografia deve buscar a diferenciação/unidade de cada 

ator/grupo na situação estudada, sabendo que os códigos culturais não são adotados 

de maneira imediata pelos atores, manifestando-se mais enquanto dimensão de 

intencionalidades em conflito/harmonia. Como se pode observar, a teoria sobre 

situação social de contato é perfeitamente compatível com a metodologia dialógica 

escolhida no Capítulo I desta tese, pois o outro-pesquisado tem sua própria 

intencionalidade que precisa ser identificada pela intencionalidade científica do 

pesquisador. 

O capítulo finaliza apresentando a sociedade sulbrasileira como uma hierarquia 

de intencionalidades coletivas - uma hierarquia estratificada de estruturas significantes, 

uma fusão assimétrica de horizontes hermenêuticas -, geradas na adscrição e 

marcadas pela aporia aloctonia-autoctonia instaurada pelo roubo civilizacional. Ao 

longo da história e na atualidade, mantém-se o jogo de conflito e harmonização entre o 

velamento e a visibilidade das alteridades originárias. 
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A objetividade científica começa a ser colocada em questão pelos autóctones, 
como exemplffica esta reportagem veiculada pela revista Isto é em 30 de abril de 1997 
(p.113). 

A índia que desafia a ciência 
Logo que. descobriu os primeiros frag

mentos de cerâmica, o arqueólogo 
Marco Aurélio de Masi contatou o an
tropólogo Aldo Litaiff, do Museu de 
Antropologia da UFSC. Juntos. decidi
ram trazer alguns índios da região para 
mostrar-lhes o local das escavações e 
um pouco da história dos seus ances-

.. trais. Dos milhões de guaranis, caingan
gues e xoclenglies que viviam no Sul. 
há cinco séculos, restam apenas :3.384, 
segundo dados da Funai. Dois deles, 
da aldeia guarani do Morro dos C a v a
los, localizada às margens da BR-116 
e a cerca de dez quilômetros da ponte 
que liga o continente à ilha de Santa 
Catarina. visitaram a escavação em ja
neiro. "Nunca tinha visto cerâmica com 
aqueles desenhos. Hoje a gente não faz 
mais cerâmica. Usa panela de bran
co .. , lembra-se o índio Sílvio Duarte. 
Sílvio costuma levar as crianças da al
deia ao Museu de Antropologi::. para 
ver os utensílios de seus antepass.ados. 
Perguntado se achaYa correto cie!J.tistas 
escavarem cemitérios de seu po\·o e co
locarem o material à ·exposição. Sílvio 
disse que sim. Mas a diretora do mu
seu, Dorotéia Darella, afirma que .)s ín
dios costumam dizer sim para qualquer 
pergunta feita por um branco, por sim
ples cortesia. A verdade é que Sílvio 
não tem opinião formada. 

Mas com a índia Etelvina Fontou
ra, 42 anos. a coisa é di
ferente. Há duas s.ema
nas, uma filha lhe mos
trou uma página cio Di
ário Catan"nense de 15 
de janeiro que noticiava 
a inauguração ·em Crici
úma (SC) do Museu Ar
queológico Igrejinha 
Nossa Senhora dos Na
vegantes, em convênio 
com a Universidade do 
Extremo Sul Catarinen
se (Ufesc). De um acer
vo de três mil peç~. fo
ram expostas 50. entre 
vasos guaranis, um se
pultamento humano, 
pontas de flechas e ob-

Etelvina: "Se fosse 
cemitério de branco, 
ninguém profanava" 

jeros de pedra lascada. "A minha gu
ria chegou apavorada e me perguntou: 
Tu concordas com isso?" Etelvina vive 
na aldeia da Palhoça, a poucos quilô
metros de Florianópolis, mas já viveu 
20 anos em Porto Alegre, e, na pri
meira oportunidade que teve, fez a 
mesma pergunta à antropóloga Doro
téia. "Se fosse cemitério de branco e 
tivesse a cruz em cima ninguém ia pro
fanar, não é mesmo?" Dorotéia expli
ca que a escavação é importante para 
conhecer a história dos índios e para 
localizar lugares onde os guàranis teri
am vivido, dando subsídios para a de
marcação de reservas para os guaranis 
no Estado de Santa Catarina, que ain
da não possuem nenhuma. A primeira. 
espera Dorotéia, será o Parque Esta
dual da Serra do Tabuleiro. com 87.405 
he.:rares. 1 o/o da área do Estado. 

Eteh·ina não se dá por satisfeita. 
"Quem disse gue a 2:ente não conhe
ce a história do nosso povo?" Ela con
ta que uma tia sua morreu no ano pas
sado e queria ser entérrada ali, na Pa
lh0ça. !\Ias a prefeitura não deixou e 
o cadáver acabou no.cemitério muni
cipal. "~Ias se tivéssemos enterrado 
minha tia aqui. vinha um dia o pes
soãl do museu para desenterrá-la e es
tua.ar os ossos só para dizer gue era 
de uma índia. Isto não está certo!" A 
índia d1z que não interessa se os os
sos e utensílios expostos no museu 
de Criciúma são de tribos desapareci
das há milhares de anos. ··se os ossos 
estavam lá, por que retirá-los para ex
por numa VItrme? Devenam ser reen
terrados. A gente é ser humano. Não 
fomos comprados numa granja." 

Apesar de o antropólogo Aldo Li
taiff dizer que Etelvina .vive afastada 
da tribo e não participa mais de suas 
rezas e tradições, é a primeira vez que 
se coloca em discussão no Brasil o di
rena de os arqueólo2:os .. ~scavarem ce
mitérios indígenas. Nos· Estados Uni
dos. vários esgueletos e utensílios já 
tiveram que sair dos museus para se
rem reenterrados por ordem judicial a 
pedido das comunidades indígenas. O 
tema, portanto. é atualíssimo. "E um 
debate que mais cedo ou mais tarde 
vai esquentar no Brasil", explica Ro
drüw Lavina, 33 anos, coordenador do 
departame.nto de História da Ufesc e 
criador do museu em Criciúma. 



CONCLUSÕES 

Ao final do percurso do texto, é necessário retomar os pontos mais importantes 

e sintetizar os resultados da pesquisa. 

O estudo fez a caracterização tipológica de quatro situações etnográficas de 

encapsulamento de povos originários dentro da sociedade organizada como Estado

nação no sul do Brasil. Enfatizou-se a "anterioridade" da existência cultural, nesta 

região, dos povos tidos como "indígenas", salientando, portanto, a autoctonia desses 

povos, em detrimento à sua indianidade. Ambas, porém, surgem como identificações 

recorrentes, inicialmente atribuídas pela própria civilização, apropriadas etnicamente 

pelos membros de alteridades culturais originárias, usadas como instrumento à 

participação na fusão hierárquica de horizontes lingüísticos, cosmológicos e 

hermenêuticas que se criou como sul do Brasil. 

Os dados etnográficos indicam que, aqui, a civilidade é fundada pelo estado de 

exterioridade e assim se preserva, roubando das alteridades culturais tidas e 

assumidas como nativas, o pleno reconhecimento de suas diferenças e direitos 

sonegados. É a civilização que se espelha desde fora, criando a autoctonia como o 

fundo negro onde ela pode resplandecer a luminosidade de sua reflexão etnocêntrica, 

ao mesmo tempo apagando as clivagens étnicas que a perfazem. 

As alteridades culturais assim denegadas, assimilam o contraste identificatório 

fundador dessa civilidade e passam a reagir desde a posição representacional para 

onde foram, em bloco, remetidas. A autoctonia, a natividade, a situação enquanto 

povos originários ou a indianidade são posições mantidas em resposta à cosmo-lógica 

engendrada na hierarquia da sociedade civilizada do sul do Brasil, verdadeiro nicho 

onde se produz a reificação dessas posições. 
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Assim, a categoria "índio" surge como o produto de uma simplificação, como o 

resultado de uma estereotipia construída pelos colonizadores, para justificar a 

dominação que se instaurou sobre as distintas culturas que originalmente povoam este 

continente. Estes povos só têm em comum o fato de terem sido os conquistados, os 

dominados, não serem brancos nem europeus. A naturalização das diferenças 

culturais pelo fato de serem entendidas como originadas aqui é o fio condutor da 

analítica central da tese. É possível dimensionar epistemologicamente a problemática 

da indianidade como um legítimo fato social total, no sentido de interditar a sua fácil e 

eficaz redução como puro objeto ou mera coisa exterior afastada do sujeito. O índio é 

uma síntese de coisa e representação. 

Este trabalho seguiu a problemática em torno ao descompasso entre a 

interpretação oficial sobre a completa assimilação dos nativos na sociedade 

sulbrasileira e a constatação empírica sobre a existência de formas sociais 

alternativas, tidas como autóctones porque socialmente ligadas aos povos originários 

neste espaço geográfico. Seu objetivo foi não só demonstrar etnograficamente a 

sobrevivência de algumas alteridades sociais e cuiturais nativas, em meio ao domínio 

material e simbólico dos que se consideram descendentes de imigrados e auto

representados enquanto os mais legítimos porta-vozes dos valores morais "da" 

sociedade brasileira. Este trabalho pretendeu demonstrar também que muitos dos 

princípios fundadores da hierarquia social de classes no sul do Brasil são gerados no 

campo de disputas interétnicas que engloba o autóctone pelo alóctone, ficando isso 

travestido pela fantasia da representação democrática igualitária. Há o velamento da 

hierarquia pelo nivelamento ideológico das posições. 

Argumentou-se necessário avaliar criticamente as transfigurações 

representacionais estigmatizadas feitas pela nossa civilização aos modos de ser 

nativo, ao ponto de produzir sua invisibilidade. Os próprios nativos começam a 

pressionar os antropólogos para combaterem, juntos, essa estereotipia que os denega 

enquanto alteridades culturais legítimas. Para além da diversidade de formas, cada um 

dos campos etnografados evidencia-se como uma modalidade de resposta ao 

velamento histórico dessas alteridades autóctones. Foi necessário vasculhar essa 

tendência civilizadora moderna no sul do Brasil, que suprime, dilui as alteridades 

indígenas e outras, visando seu atrelamento indiferenciado frente ao domínio 

representacional e simbólico do utilitarismo, da terra reduzida à sua categorização 

como pura mercadoria em apropriação privada e individualista. 
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7.1 -Incorporação heurística e metodológica das deformidades etnográficas em 

condições periciais 

Como foi detalhado no primeiro capítulo, a ampliação da experiência 

etnográfica exigiu reorientações em nesta pesquisa, o que todo cientista deve estar 

habilitado a fazer. Deve-se apostar no potencial teórico a ser obtido pela valorização 

das "deformidades" etnográfica, evitando fugir delas. Há, hoje, uma nova perspectiva 

científica em torno aos temas indígenas, onde os nativos estão deixando de ser 

apenas "objeto" de especulação para se converterem em "sujeitos" capazes de 

formulação, desde que saídos do velamento de caráter também científico, que 

mantinha suas atteridades na invisibilidade étnica. Antes, as abordagens colecionista, 

museológica, culturalista apostavam na morte inexorável dos autóctones e os 

pesquisadores os tratavam como objetos inertes a serem dessecados. Hoje, a dialogia 

impôs-se como forma teoricamente aceita de fazer etnografia indígena. 

A realidade indígena do sul do Brasil é peculiar e custei a adaptar-me a ela. Há 

um elevado grau de consciência política entre os nativos, particularmente entre os 

Kaingang. Eles fizeram aquela abertura do mito à utopia. Estão aceitando a presença 

de antropólogos que reforcem a legitimidade de suas reivindicações. Por isso, há que 

se participar da lógica de prestações e contra-prestações que vigora no mundo dos 

informantes para obter os melhores dados etnográficos, mesmo que isso implique em 

constrangimento profissional. 

É possível desdobrar princípios metodológicos da experiência pericial, 

processando a contradição entre a metodologia "subjetiva" da antropológica e as 

exigências do Direito Positivo. É constrangedor ter que escrever para um grupo de 

agentes posicionados junto ao lugar institucionalizado de produção da verdade e da 

justiça, sendo a posição subjetiva, que busca o antropólogo, suspeita a priori. É básico 

contar com o limite de ter que partir da demanda racista de buscar provas sobre a 

ascendência indígena dos envolvidos. É sempre precário sobrepor a versão escrita 

legitimada oficial, em detrimento das leis orais consuetudinárias ou coadunar a 

concepção semi-nomática da espacialidade nativa ao critério da propriedade como 

unidade de direito individual. O texto pericial deve dar espaço e apresentar os 

discursos e atitudes emocionais dos informantes, traduzir suas versões e explicitar 

seus reclames. Sempre é difícil etnografar em situação de investigação pericial, porque 

os "índios~~ beneficiados falam muito, enquanto que os "brancos" quase nada dizem. 
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Foi possível acompanhar etapas do processo de politização crescente de 

autóctones no sul do Brasil. Há uma antiga e eficaz articulação de parentesco entre as 

diversas Terras Indígenas Kaingang, algo que está a incluir a Borboleta e a reforçar 

sua etnogênese pela indianidade. Do parentesco, desdobra-se o político. Outra 

deformidade é a não-equivalência entre a abrangência espacial das relações 

comunitárias autóctones, de qualquer etnia, e a das fronteiras das áreas oficialmente 

reconhecidas sob sua posse. Uma mesma família está dispersa macro-regionalmente, 

mas sem que seus membros se percam isolados pelo individualismo civilizado. 

Outra surpresa foi descobrir os próprios autóctones como sendo os principais 

protagonistas de sua intencionalidade étnica Nas últimas décadas no Rio Grande do 

Sul, alguns grupos passaram a explicitar sua ascendência enquanto "povos originários" 

ou "indígena" e a reivindicar tal condição, mesmo em aparente grau completo de 

assimilação civilizada. As vitórias de algumas comunidades dos Kaingang e dos 

Guarani estão convocando novas alteridades igualmente originárias em diferentes 

localidades, antes desconhecidas ou não manifestas como tais. 

A etnografia da Borboleta permite concluir que se trata de um exemplo do modo 

como se processa a passagem do anonimato social aparente à reivindicação de 

direitos coletivos até então denegados. Famílias completamente dispersas por todo o 

território do Rio Grande do Sul rearticulam laços de aliança. Sua etnicidade irrompe, 

hoje, remetida diretamente à FUNAI que parece ser a única capaz de atender a sua 

reivindicação. O fato de ser incumbido da missão de sistematizar provas e argumentos 

em favor de reivindicações originárias gera uma contradição profissional difícil de 

processar. A indianidade dos originários da Borboleta é radicalmente questionada, pois 

o status "índio" defronta-se com uma deformidade empírica não aceita e pouco 

burilada nos estatutos do nosso indigenismo. Um agravante para o descrédito da 

indianidade dos representantes da Borboleta, é a inevitável influência de movimentos 

de caráter político. Sua mobilização política é capaz de rearticular uma consciência 

aparentemente perdida. 

Mas há também situações de invisibilidade cultural, derivadas da acomodação 

passiva dos agrupamentos familiares descendentes dos Guarani-missiç:>neiros ao 

velamento histórico que sofreram; invisibilidade essa gerada pelo entulhamento 

perceptivo no senso comum e junto às elites intelectuais, atingindo os agentes 

"indigenizadores", políticos e administradores. Enfim, os Mbyá também foram medidos 

em termos de reconhecimento perceptivo, caracterizados como possuidores de uma 
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visibilidade insólita porque, mesmo sendo reconhecidamente "índios", estão vivendo 

em condições consideradas inadequadas, como se estivessem fora do seu lugar 

tradicional. Paradoxalmente, são os que manifestam maior resistência em aceitar a 

identificação como "índios". Seus acampamentos são na faixa de domínio das 

estradas, únicas porções que se mantiveram de uso público e nas quais existe 

licenciosidade para que as famílias Mbyá permaneçam temporariamente. Nesses 

locais eles nascem e morrem, literal e tradicionalmente marginais. Sua concepção de 

territorialidade se mantêm intacta, mesmo que os locais de posse tradicional já não 

possam mais ser ocupados. 

Muitas foram as deformidades etnográficas em relação às pré-concepções 

científicas esperadas. O etnógrafo deve estara preparado para enfrentar contínuas 

crises de suspensão, tendo que produzir sínteses entre coisas que surgem 

desconexas e aparentemente excludentes. Tratar ,com índios é tão mais producente 

quanto maior flexibilidade investigatória se possuir. O objeto em estudo é que deve 

moldar a teoria.O papel de cientista não.pode dominar enquanto posição assumida no 

diálogo, já que os nativos acionam distanciamentos aos que chegam e permanecem 

apenas enquanto uma investidura advinda da sociedade dominante. 

Isso a escolha pela metodologia do interacionismo simbólico à antropologia. É 

precária a postura etnográfica empiricista, que supõ~ possível obter dados "brutos", 

sem que as condições de obtenção dos dados fiquem dimensionadas plenamente. As 

pré-compreensões atuam inevitavelmente nos bastidores das ciências. Há os efeitos 

metodológicos derivados da interpretação do sul do Brasil como uma sociedade 

marcada pela dialogia truncada com as alteridades nativas. Se o etnógrafo de índios 

não consegue neutralizar essa pseudo-hermenêutica assimétrica que adquiriu desde 

seu próprio mundo cultural, seu trabalho ficará metodologicamente prejudicado. 

A tendência maior é a de que o etnógrafo de índios, no sul do Brasil, reifique o 

velamento ideológico da dominação nas relações de produção, endossando a versão 

ideológica dos agentes que se apresentam como responsáveis pela "comunhão" 

regional e nacional, também reivindicados como sendo "de origem". Por isso, o 

pesquisador deve procurar ~empre partir do descentramento frente à hierarquia 

estratificada de estruturas significantes inculcada em conformidade também com a 

"origem" ou ascendência cultural assumida/atribuída a cada pessoa. 

Os informantes reagem segundo aquilo que pensam ser a resposta devida à 

posição suposta de onde o pesquisador estaria falando nessa hierarquia. Se você é 
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um estranho, a resposta que obterá de um nativo é sempre aquela que ele acha que 

um branco religioso, político, policial, turista ou administrador quer e deve escutar. 

Assuntos tradicionais são tratados inicialmente respeitando a moral e os bons 

costumes nacionais, em consonância com preceitos instituídos pela Igreja, pelo 

Estado, pelo Mercado. Basta um pouco de confiança e toda essa atuação estratégica 

se desfaz. A qualidade dos resultados etnográficos é diretamente proporcional ao grau 

de confiança "mundana" que o pesquisador conquiste de seus informantes autóctones. 

Hoje, o etnólogo de povos originários deve subverter o enfoque que simplifica a 

diversidade, que matiza a disparidade das "matrizes originais" (indígena, negra, branca 

etc.) apenas para reconhecer uma única cultura em formação no Brasil. É necessário 

questionar a existência de uma etnia nacional- o brasileiro -, supostamente diversa 

apenas pelas "raças" e em pleno processo de fusão. 

Independente das polêmicas, há uma importância intrínseca na proposta de 

encontros "hermenêuticos"1
, nos diversos níveis referidos ao longo do Capítulo I, ao 

menos como exercício e tentativa de aplicação daquela nova forma de universalidade 

dialógica que se infiltra na prática científica da atual antropologia. Trata-se de admitir a 

existência do confronto entre "~á rios pontos de vista". Trata-se de trazer ao diálogo 

vozes anteriormente apagadas ou pouco audíveis, fazer falar as vozes silenciadas por 

interesses escudados por tendências científicas universalidadoras e aplastantes. Está 

no diálogo, não só entre teorias, correntes, escolas e princípios científicos, mas 

também entre o etnógrafo e o etnografado, a base possível de constituição de uma 

metalinguagem ou de uma metaconsciência em que se deve desenvolver a reflexão 

sobre os temas que nos desafiam. 

7.2- Os dados etnográficos e seus desdobramentos 

O segundo capítulo foi destinado à apresentação de dados relativos aos quatro 

diferentes campos etnográficos pesquisados. Cada um deles foi tomado como uma 

forma de assimetria social interétnica envolvendo autóctones, mestiços e 

descendentes de europeus no Rio Grande do Sul. Não se foi exaustivo, apesar de 

quere fundar a estruturação de todo um vasto programa de pesquisas científicas em 

torno à variabilidade de configuração dos sistemas interétnicos onde estejam 

presentes tais atores. 

1 Entre a etnografia e a perícia, entre a arqueologia, a história e a antropologia, entre o mundo 
do sujeito e o do objeto de estudo etnológico, entre o papel de antropólogo e o de anfitrião. 
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As unidades etnográficas selecionadas foram estudadas segundo um recorte 

arbitrário e conveniente, cada uma delas entendida como resultante da sucessão 

histórica dos padrões de interdependência que encapsularam os grupos nativos na 

hierarquia social criada a partir do eurocentrismo nativizado. 

O primeiro campo estudado foi o da região noroeste do Rio Grande do Sul, 

onde há os descendentes missioneiros caracterizados pela postura da invisibilidade 

étnica, efeito coletivo das reações individuais espontâneas dos atores sociais 

envolvidos. É evidente que há graus diversos de invisibilidade, em paralelo ao 

atavismo e ao orgulho de muitos informantes sobre o passado missioneiro, algo 

misturado com um sentimento de brasilidade. Há uma memória difundida sobre o 

"Povo Guarani" e a monumentalidade de sua obra coletiva, ainda que muitos 

desconheçam qualquer vínculo familiar com esse passado. 

Ao que parece, não há uma memória genealógica mais aguçada entre os 

descendentes missioneiros. Isso seria uma conseqüência direta da configuração 

cultural típica dos Guarani, para quem a concepção de pessoa se faz no destino de 

"tornar-se outro", de um ser que é sempre um devir, um "intervalo tenso" e sempre em 

movimento, havendo a preponderância da série cosmológica sobre a série 

genealógica. Assim, vício emblemático do nosso consumismo contemporâneo faz-nos 

entulhar a precepção, criando o quadro onde acopla a invisibilidade dos descendentes 

Guarani-missioneiros. 

A invisibilidade é um efeito da distância e do desconhecimento, criada no 

entulhamento perceptivo. Tanto mais perto deles e tanto eles estejam mais 

concentrados, tanto maior é sua estigmatização pelos agentes do entorno, que 

continuam se apresentando como os legítimos protagonistas da civilização e se 

mantendo na posição de alóctones. Barrasco é chamado de cachaceiro no seio da 

família mais letrada de São Lourenço (a do professor), seu bairro é chamado 

vulgarmente como a Vila dos ladrões. Na periferia imediata, a estigmatização não 

ocorre através de estereótipos tais co~o índios ou bugres, ainda que ladrão esteja 

contraposto à identificação como trabalhador de origem, ao que se apega aquele que 

acusa a ladroagem. A indianidade não se manifesta como clivagem coletiva a opor- os 

atores. As clivagens êmicas opõem mais os "de origem" aos "brasileiros", tendo este 

termo o sentido de autóctones. 

É difícil etnografar invisíveis, pois eles são esquivos, rudes e sestrosos. Tal 

forma de reação limitou os resultados etnográficos, ainda que cada situação 
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vivenciada de pesquisa fosse complexa em sua densidade. Os invisíveis missioneiros 

possuem uma postura dispersante, reduzida ao nível do grupo doméstico isolado. 

Sendo esse seu comportamento histórico de reação, torna-se claro entender porque 

ficaram completamente desconhecidos do indigenismo. Vivem acantonados em 

pequenos redutos de terra, submetidos ao controle rígido nas relações assimétricas 

estabelecidas por fazendeiros e granjeiros, exercendo o papel de mão-de-obra no 

latifúndio que os alienou. Não possuem espaço mínimo para exercer sequer sua 

·tecnologia de origem autóctone, afora a aplicada nas construções das suas habitações 

e estruturas periféricas. 

Com tamanha restrição, sua reação identitária é canalizada às manifestações 

artísticas. É pela música, principalmente, que emergem seus valores e suas 

identificações como povo "missioneiro" e Guarani. A evocação artística é seu canal 

residual de des-invisibilização. Por isso, o clamor missioneiro não deve ser lido apenas 

como nativismo ou regionalismo, ainda que seja essa a via de ressemantização 

predominante junto aos habitantes urbanos, que consomem tal arte como produto de 

mercado. Por isso, o nativismo missioneiro urbano é outra das formas de 

transfiguração do velamento da autoctonia dos enclaves nativos rurais sobreviventes, 

ainda que também reflita uma demanda autóctone repassada ao meio urbano pelos 

que imigraram. O cancioneiro de origem rural encontra possibilidade de sobrevivência 

na receptividade de sua obra no mercado, convertendo-se, assim, em artista. É pela 

música que se manifesta a consciência política deles, sem que isso chegue a criar 

uma mobilização social. 

Para trabalhar com a invisibilidade dos autóctones missioneiros, é necessário 

desdobrar o modelo simplificado que pretende apenas avaliar uma cultura híbrida 

ibero-americana. O velamento é operação também manifesta na ação dos atores 

autóctones etnografados, num alto-velamento. Seu Emílio tinha vergonha de ser 

chamado bugre quando criança. Os operários da obra de São Miguel custaram a 

assumir sua parte de ascendência indígena. O sobrinho do Seu Emílio disse ter avós 

puramente italianos, apesar do seu biótipo semelhante a este seu tio. Saindo do 

campo pessoal, entretanto - ou seja, quando não está em jogo a identificação direta da 

família da ·pessoa abordada ou observada -, há um forte orgulho atávico ao 

regionalismo missioneiro, indicando ser este o canal mais institucional pelo qual a 

identificação autóctone pode se fazer manifesta ainda que desviada, particularmente 

no meio urbano. 
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Diversos são os desdobramentos possíveis a partir dos elementos etnográficos 

obtidos na investigação sobre os invisíveis, a maior parte deles surgindo como 

indicativos para o desdobramento de futuras pesquisas. É possível vir a descobrir a 

existência de elementos discursivos e lingüísticos de origem Guarani sobreviventes no 

meio rural, junto aos enclaves familiares autóctones. A entonação aguda na fala de 

Cristiano e seus irmãos sugere isso. 

Outro indicativo interessante foi o envolvimento difuso de muitos miguelinos 

com o problema das famílias Mbyá na cidade. O ex-prefeito Frizzo fala em "dívida 

histórica". Seu Emílio age concretamente em favor deles, expressando respeito e 

admiração. Muitos outros agem assim, demonstrando igual consideração. Há nisso 

uma identificação quase étnica, tema que mereceria ser melhor aprofundado. Há, por 

outro lado, posturas racistas, como exemplificao apedrejamento praticado por alguns 

rapazes contra o acampamento dos Mbyá, ou os comentários queixosos contra a 

prática de mendicância dos índios. 

O termo bugre é largamente utilizado na região, diferenciado do termo índio. 

Diversas são suas significações. Um informante de ascendência italiana da região de 

Cruz Alta designa bugres aos andarilhos das estradas, chamando de índios os 

Kaingang de lnhacorá. Há quem relacione o termo bugre ao mesmo tempo com os 

índios missioneiros e com o bicharedo. Em certos casos, índio, bugre e bicho são 

usados como sinônimos. Um descendente russo viu índios vindos de São Luiz 

Gonzaga, sendo eles muito "xucros". Barrasco chama de índio ao seu ancestral 

mestiçado de origem missioneira e de bugre ao seu ancestral mais puramente 

autóctone, falador de língua indígena. A indianidade aparece, assim, como posição 

dentro do sistema criado na relação com a sociedade envolvente. Bugre também é 

expresso nas relações intrafamiliares como apelido pejorativo. Há termos que indicam 

uma auto-identificação ·autóctone não canalizada como etnicidade, como a expressão 

"indiada campeira" 

Os informantes nativos falam sobre sua inserção nas relações regionais de 

trabalho. Expressam sua posição social pelo termo "agregado", funcionando como 

"meio-escravo", como "cativo" dos ricos. Os agregados ficavam nos "fundos de 

campo", espremidos pelos fazendeiros que foram "comprando um direitinho" e 

cercando aleatoriamente amplas áreas de terra antes ocupadas pelos agregados. O 

cercamento das terras é reconhecido como tendo sido feito por pessoas "de origem", 
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em detrimento dos demais. Entretanto, dizem que a vida de agregado era melhor e 

mais folgada que a do pobre atual, em que se paga "até para cagar''. 

Os informantes também demonstram consciência sobre os valores expressos 

no horizonte das etnicidades. Um mulato diz que o alemão velho costuma ser 

pretensioso ao "se fazer de galo torto", enquanto o alemão jovem já aceita mais ser 

brasileiro. Outro, reconhecido como descendente de português, relata a história do fim 

das Missões dizendo que "os seus" vieram enviados pelo governo para dominar a 

região sem matar os bugres. Há outros que se identificam como de origem espanhola. 

Alguns reconhecem possuir uma "familhagem" do Paraguai. Barrasco é conhecido 

como bugre crioulo de São Lourenço. O filho de Barrasco não suportou escutar seu 

patrão falar na língua alemã, sem entender. A identificação enquanto "de raça" 

aparece assumida pelos descendentes missioneiros, em oposição ao "de origem" 

usado para designar os de ascendência européia. 

Nas áreas rurais, é recorrente a queixa contra o intervencionismo federal, que 

removeu as estátuas missioneiras das comunidades onde elas estavam integradas, 

segundo contam, desde o fim das Missões. Relatam que cada uma delas teria um lote 

de terra doado por antigos fazendeiros, algo que poderia, segundo sugerem, ser usado 

pela prefeitura de São Miguel para lotear e doar aos miguelinos sem terra. 

O caso da tapera do bugre velho é muito interessante, por suscitar uma série 

de questionamentos em torno ao tema dos contatos interétnicos. O que explica a 

permanência do respeito mítico ao local onde morava o bugre velho? Que fator crítico 

teria levado ao moribundo bugre clamar uma maldição sobre o local onde ele morava, 

ao ponto dos descendentes dos seus vizinhos continuarem acreditando em sua 

vigência? Por que um bugre teria enlouquecido, ao ponto de matar sua própria família 

e a si mesmo esbravejando e dizendo que seu espírito ficaria ali naquela terra por 300 

anos? São questões que demonstram haver pertinência na hipótese do poceiro Adão; 

de que o caso tratar-se-ia, de fato, de homicídio do bugre por causa da terra, como 

acontece até hoje no Mato Grosso, segundo relatou. 

Os informantes missioneiros também demonstram consciência sobre a 

variabilidade dos padrões de assentamento humano na região onde residem. Os 

descendentes indígenas são reconhecidos como tendo preferência por locais com 

boas fonte d'água em relevos mais baixos, enquanto que os fazendeiros preferem 

ocupar o topo das áreas mais altas, onde existe gado mas é escassa a água. Aliás, 

isso tem coerência com as observações diretamente efetuadas em campo. Os 
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enclaves autóctones estão localizados na proximidade de canhadas com vertentes de 

água 'e rodeadas por matos, no espaço complementarmente marginal ao latifúndio 

pecuário. 

A organização do espaço doméstico foi o nível onde a peculiaridade social dos 

invisíveis mostrou-se mais marcada. A palha, a taquara, as fibras e o coqueiro são 

fartamente utilizados às construções das casas, compostas junto a pedaços reciclados 

de folhas metálicas. O fogo de chão continua sendo feito dentro da casa, quando não 

expulso apenas para o galpão em troca de fogões a lenha ou a gás, em adaptação 

aos padrões civilizados de limpeza. Costuma-se encostar ou pendurar panelas nesse 

fogo de chão, ou sobre ele colocar uma chapa metálica. Há plantas ornamentais 

dentro de latas penduradas às pare'des externas das construções. 

Certamente, a porção diminuta de terras, em que muitas famílias de autóctones 

invisíveis estão contidas, estabelece limites à reprodução de alguns dispositivos 

culturais nativos de maior amplitude. Eles dependem necessariamente das alianças de 

"trabalho" - mesmo que seja no furto ou no roubo - realizadas externamente ao 

espaço doméstico, dependentes de granjeiros, fazendeiros e patrões em , geral. 

Apenas conseguem manter pequenas hortas e rarefeitos pomares junto a suas casas. 

Os derivados do porco e da galinha aparecem como alimentos corriqueiros, sendo 

criados com encerra apenas noturna no caso destas. Comem gado quando ganham 

um pedaço presenteado por algum fazendeiro. A sua vida ainda é pouco 

monetarizada, predominando isto nos itens de vestuário, tralha doméstica e viagens. O 

escambo e a prestação de serviços rurais são predominantes meios de sua 

sobrevivência. Não possuem relação formal de contrato de trabalho. 

Barrasco mantém-se descalço, analfabeto de pai e mãe, mas resguarda sua 

identificação como descendente de povos originários. Ele, seus familiares e tantos 

outros em igual situação nada sabem sobre direitos originários a serem pleiteados, de 

tão eficaz foi o velamento histórico que sobre eles se impôs. Por outro lado, sua 

invisibilidade cultural pode, um dia no futuro, se transformar em algum processo de 

mobilização e emergência étnica, além da atual canalização artística. Há muito 

potencial para que isso ocorra, como eu mesmo pude acompanhar acontecendo com 

meus principiais informantes ao longo da pesquisa. Apenas que, no caso da região 

das Missões, isso tem uma tendência em ocorrer em regime de maior violência, que se 

pode atribuir como tendência comportamental da "índole" guerreira tão marcante na 

445 



446 

história de consolidação das fronteiras internacionais do Rio Grande do Sul, em 

paralelo às campanhas coloniais e imperiais de genocídio indígena. 

O segundo campo etnográfico trabalhado foi o da Fazenda das Borboletas, na 

porção oriental da região do alto rio Jacuí. Em termos gerais, identifiquei a Borboleta é 

uma situação de des-invisibilização através de um movimento coletivo. São diversas 

etnogêneses articuladas em torno à reivindicação como indígenas e dirigidas ao 

indigenismo oficial. Trata-se de um caso onde velamento oficial, invisibilidade, 

indianidade e etnicidades originárias estão em pulsação dialógica frenética, interações 

étnicas superaquecidas. O movimento "étnico" tem acentuado a clivagem entre 

aqueles que assumem a indianidade e outros que recorrem à identificação como 

alóctones. A invisibilidade desvanece frente a formas cada vez mais abrangentes de 

articulação coletiva. 

A pesquisa acompanhou momentos do processo de etnificação indianizada de 

parentelas autóctones aglutinadas por agnação até o ancestral de origem, o paulista 

Honório Antônio de Melo Brabo. As referências, entretanto, sobre o casamento dele 

com uma indígena de beiço furado, sobre seus descendentes mestiços e sobre a 

gradativa integração de outras famílias autóctones, dentro da Fazenda das Borboletas, 

são tão recorrentes quanto a formulação discursiva de seu nome. O nome do 

ancestral paulista é evocado como forma de dar a justificação oficial ao 

reconhecimento dos seus direitos enquanto descendentes de povos originários. 

Os descendentes da Borboleta estão articulados com as lideranças Kaingang e 

influenciados pelas ideologias e práticas políticas dos meios rurais e urbanos pelos 

quais transitam depois de desterrados. A articulação básica ocorre pelo envolvimento 

e persistência dos mais velhos, daqueles que vivenciaram diretamente os fatos da 

opressão que gerou a emigração da região hoje reivindicada. Os laços de parentesco 

são apresentados como critério de pertencimento à comunidade, aliando-os a índios 

moradores em Ais e a mestiços marginalizados no meio urbano. Há o apoio de 

agências indigenistas sem anular a a~iculação espontânea e multiétnica do 

movimento. A indianidade dá a unidade reativa contra a imposição compulsória da 

hierarquia social civilizada, que os denega em sua autoctonia. 

O atual movimento da Borboleta é uma iniciativa contra o velamento oficial, 

reação hoje politizada contra a permanência da simulação ideológica que entulha a 

percepção da assimetria interétnica, que mantém os nativos na posição de cativos. 

Está colocada em suspenso a hierarquia social alóctone na região oriental do alto 
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Jacuí. A Borboleta é um caso de des-invisibilização porque seus ocupantes originários 

não foram historicamente contemplados com o reconhecimento pelo indigenismo 

oficial republicano. Antônio de Melo criou um modelo extra-oficial de assimetria 

interétnica com os nativos, solapado pela contrução nacional segundo a crença 

positivista de que a homogeneidade cultural era uma necessidade do progresso 

histórico da "humanidade". 

O adjetivo ~rabo no nome do patriarca paulista também sugere sua demasiada 

assimilação aos nativos, ao ter permitido que diversos grupos originários ficassem 

refugiados no interior de sua propriedade. Sua morte possibilitou a muitos particulares 

rivais ludibriarem a legitimidade do direito à herança para sua descendência mestiça e 

seus aliados nativos. O mercado de terra expandiu-se, em benefício dos de origem, 

sobre a antiga área de refúgio autóctone. O cercamento privado efetuou-se sobre 

terras coletivas e de uso tradicional, convertendo os nativos em trabalhadores servis. A 

concentração individualista e aleatória da terra, legitimada pela cobertura oficial de 

agentes infiltrados nos cartórios e diretorias de terras, levou à marginalização dos 

sistemas sociais nativos ao ponto de sua completa invisibilização no passado. Hoje, 

isso passa a ser apresentado como argumento no bojo do processo de des

invisibilização, onde se reivindica a anulação desse processo espoliativo. Os colonos 

auto-reconhecidos como não-autóctones se defendem, apresentando seus 

documentos de propriedade forjados junto às agências oficiais de regularização das 

terras. 

q caso da Borboleta é ilustrativo do impasse interétnico que se estende por 

toda a região abrangida pela Serra do Botucaraí, na bacia dos afluentes da margem 

esquerda do alto rio Jacuí. Sua origem histórica comum justifica pensá-lo, em sua 

dimensão social de hoje, como um padrão específico de configuração de sistema 

interétnico entre alóctones e autóctones. A região ingressou na história pela ação de 

jesuítas espanhóis no século XVII. Com o fim das Missões, a região virou refúgio para 

diversos grupos originários, espremidos entre a ocupação do Jacuí e a dos Campos 

de Soledade e Cruz Alta pelos luso-brasileiros. São doadas sesmarias aos militares 

conquistadores, o que explica ter o paulista Antônio de Melo recebido sua Fazenda da 

Borboleta. 

Ele criou laços de aliança interétnica, aceito como novo mediador entre esses e 

a governação da Província, estabelecendo um canal assimétrico de integração dos 

nativos à civilização.Provavelmente, Antônio de Melo não foi o único paulista a fazer 
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isso na região, antes da consolidação do mercado privatista de terra desde Rio Pardo, 

Cruz Alta e Soledade. A expansão da colonização alemã exacerbou o privilegiamento 

dos "de origem" na regularização das terras, em detrimento dos filhos mestiços e 

aliados nativos dos luso-brasileiros que chegaram ao estilo do que fez Antônio de Melo 

Brabo. 

A circulação pela região dos municípios de Salto do Jacuí, Tunas, Campos 

Borges, Soledade e Espumoso indica que as atuais relações interétnicas vigentes 

resultam de um mesmo padrão de formação histórica inicial, ainda que posteriormente 

divergentes. Fica como sugestão, para futuras pesquisas, investigar outras unidades 

territoriais ao estilo do que está sendo feito para o caso da Borboleta. Os estudantes 

da cidade do Salto do Jacuí demonstraram, também, que a questão envolvendo 

descendentes indígenas é tema de múltiplas repercussões. Existeum certo acordo 

tácito na cidade do Salto do Jacuí, quanto à legitimidade de reivindicação da Borboleta 

como terra indígena, ainda que seja colocada em dúvida a indianidade daqueles que 

estão acampados para reivindicá-la. 

A apropriação privada da terra da Borboleta gerou um duplo movimento 

espacial dos nativos. No interior da área, produziu um acantonamento crescente de 

muitas famílias a locais mais íngremes e pedregosos Esses foram convertidos em 

""'!:~"-"e-obra semi-servil dos fazendeiros e granjeiros. Outras famílias mestiças 

milaram o padrão privatista e o adotaram. A grande maioria, entretanto, foi 

ada a abandonar a região e imigrar para a periferia de cidades próximas e 
~;-f. 

distantes. O ·movimento da Borboleta está conseguindo rearticular toda essa 

dispersão, mas efetuada desde fora porque dentro são muito atuantes mecanismos de 

intimidação exercidos pelos beneficiados do esbulho. Muitos dos descendentes, os 

ainda residentes dentro da área em litígio, mostram-se indecisos quanto à adesão à 

causa, por receio de perderem seus lotes trabalhosamente conquistados. Estes são 

constantemente cooptados pelos latifundiários e granjeiros. 

Há uma grande efervescência de posições permutáveis em toda essa 

diversidade de posições sociais. Institui-se um jogo de definição dos troncos familiares 

detentores dos direitos originários sobre a Borboleta, algo que não é de domínio 

completo para nenhum dos envolvidos. Há apenas certeza quanto ao núcleo básico de 

nomes familiares que têm direito e quanto a outros que não o têm. O movimento tem 

por princípio êmico, assim, a fundamentação do direito à terra pelo parentesco. O 

levantamento etnográfico até agora realizado permite supor possível uma identificação 
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da origem cultural de cada um dos troncos familiares e seus representantes 

envolvidos. Em termos gerais, os sobrenomes reivindicados como indígenas são os de 

origem portuguesa ou espanhola; os não-indígenas são os de origem alemã ou 

italiana. 

A tomada de posição individual depende, portanto, tanto da colocação da 

pessoa nas relações de produção instituídas pela aloctonia, quanto do grau de adesão 

dela a cada um dos horizontes de significação, a cada uma das intencionalidades 

coletivas em disputa no processo. As posição não são estáticas, permutando em 

conformidade com a oscilação entre o des-velamento e o re-velamento. Antes, os 

nomes lide origem" eram escolhidos para o registro das crianças. Hoje, inversamente, 

alguns estão negando sua "assinatura" de origem, em busca de sua vinculação como 

descendentes indígenas. 

As pessoas mais velhas engajadas no movimento demonstram alegria ao 

saber que a regularização indigenista trará como resultado a proibição de venda da 

terra, dizendo que isso permitirá voltar ao sistema antigo de ocupação dos lotes. Por 

outro lado, as lideranças mais jovens expressam interesses pelo desenvolvimento de 

projetos de recuperação ambiental e volta aos sistemas tradicionais de criação e 

cultivo familiares, ao l~do de outras atividades de trabalho e uso mais coletivos (ervais, 

pomares, pecuária, cultivos em larga escala etc.). Jovens e velhos ficam felizes em 

pensar na possibilidade do fim do latifúndio dentro da Borboleta. 

As etnicidades da Borboleta nada têm em comum com o padrão de indianidade 

esperado pelo indigenismo tutelar e oficial do Brasil. A estrutura da FUNAI ainda 

segue cânones positivistas que reforçam a imagem purista de índio e reificam o 

mestiço e o caboclo como referentes de brasilidade. Apesar da boa-vontade 

humanitária de seus agentes e técnicos, a FUNAI mantém uma praxis administrativa 

limitada pela crença na extinção dos povos originários. A FUNAI acaba servindo de 

testa-de-ferro para os interesses privatistas e seus critérios des-indianizadores. 

A pesquisa historiográfica é morosa e seus resultados inesperados. Muitos 

tópicos merecem ser melhor avaliados futuramente, desde dados a serem obtidos de 

documentos escritos em cada uma das épocas a serem mais detalhadamente 

reconstituídas. Os documentos coloniais e a tradição oral da região convergem quanto 

ao período jesuítico e sua derrocada, quando a área virou refúgio autóctone. Há temas 

que necessitam melhor comprovação documental. É necessário encontrar mais 

elementos que confirmem ter sido a região da Borboleta o antigo erval do povo de São 
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João Batista. Estamos tentando encontrar documentos que indiquem o modo operante 

do registro das terras nessa região. São necessários mais elementos empíricos que 

permitam entender como a Revolução Federalista foi processada na região e quais 

foram as conseqüências del~ ao desterramento e dispersão dos nativos. É necessário, 

também, medir a veracidade de alguns relatos, que enfatizam a versão sobre grandes 

massacres de autóctones resistentes praticados objetivando o esbulho da terra, 

camuflados pelos princípios ideológicos que opunham chimangos e maragatos. É 

necessário, igualmente, medir o grau de significação étnica envolvido no antigo 

movimento messiânico dos Monges Barbudos, já que ele teve agudos reflexos dentro 

da área reivindicada, existindo ali algumas pessoas que ainda são seguidoras de seus 

princípios. 

O mergulho etnográfico permitiu perceber que o caso da Borboleta não se 

reduz à satisfação de pura racionalização utilitarista. O movimento da Borboleta traduz

se no confronto de duas versões antagônicas sobre os mesmos fatos, versões 

significativas assimetricamente harmonizadas dentro das relações sociais de produção 

que encapsulam muitos por outros poucos. A Borboleta é ainda hoje um reduto onde 

persistem relações semi-escravistas, quase servis de subordinação dos descendentes 

de povos originários ali residentes. Os nucleamentos de famílias autóctones dentro da 

Borboleta servem como viveiros de mão-de-obra ao latifúndio. Relatos de raptos 

freqüentes de crianças, para serem convertidos em "cativos" camuflados pelos rótulos 

de criados, afilhados ou agregados. Relato sobre compra e venda de moças, 

mulheres. 

O mito imperial da superioridade produtiva dos europeus perdura entre os que 

se reivindicam "de origem" dentro da Borboleta. Alguns justificam que os nativos 

perderam a terra porque não trabalhavam. Ainda hoje, vigora o conceito que reduz a 

autoctonia ao papel social do camponês pobre. Assim, a Borboleta é outro exemplo· 

concreto de como se processa a manutenção do feixe representacional implícito que 

denega o autóctone, instaurando a ideologia fetichista do trabalhador-mercadoria e 

inflacionando o valor-trabalho dos nativos, dizendo-os inaptos e desqualificados. Ainda 

que hegemônicas, as relações sociais capitalistas não são exclusivas, mas sim 

complementares às relações de semi-escravidão sobreviventes ~o passado colonial. 

O que há é o velamento ideológico dessas relações pré-capitalistas instituídas, 

entulhadas pelo valor de igualdade subjacente à redução do trabalhador à mercadoria. 
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A manutenção das relações sociais pré-capitalistas é tão marcante dentro da 

Borboleta, que até mesmo os teutos-brasileiros as adotaram, foram "barbarizados" ao 

aceitar submeter seus vizinhos autóctones. As cosmologias originárias da região são 

denegadas na hierarquia produtiva, estando os "de origem" incapazes de aceitar o 

progresso material de qualquer família nativa, cabendo aos autóctones, apenas, 

ficarem conformados à àstereotipia de miséria que lhes projetam. 

Por isso, a verdadeira questão trazida pel movimento da Borboleta é de uma 

disputa por espaços cosmológicos, onde a reversão do esbulho privatista sobre os 

territórios originários é condição preliminar ao exercício da liberdade à diferença 

cultural. Sugeriu-se que a dificuldade observada ao reconhecimento do direito territorial 

dos reivindicantes nativos da Borboleta resulta muito do receio dos "de origem" terem 

que assistir o progresso material dos "sem origem". Em ocorrendo esse progresso, 

seria colocado em suspenso o roubo identitário e a civilidade ficaria evidente em seu 

barbarismo etnocidário, colapsos que os "de origem" ainda não estão preparados para 

aceitar. 

O movimento de reivindicação da Borboleta é marcado por diversas formas de 

manifestação. Há velhos que querem aprender a falar e entender a língua Kaingang, 

para captar o sentido das mensagens expressas por espíritos indígenas. Muitos velhos 

aprovam e querem fazer um acampamento dentro da área em litígio, refreados pelos 

jovens mais estrategicamente políticos. Entre os desterrados e hoje residentes no 

perímetro urbano, tem vigorado formas associativas derivadas de reuniões periódicas, 

nas quais são planejadas as ações de mobilização e conquista de espaço político. 

Mas há também um grande boicote intrínseco ao movimento, resultante da 

divisão identificatória calada no seio de cada família envolvida. Há uma dupla leitura 

do direito sobre a terra, criada junto ao conflito entre diferentes horizontes 

cosmológicos em dialogia assimétrica desde há séculos. De qualquer forma, o 

movimento está a produzir o des-velamento sobre a confusão de significados que 

instaura a hierarquia social alóctone, questionando sua permanência. Os atuais 

residentes na Borboleta, não identificados com a reivindicação autóctone, defendem 

que a solução seja dada pela doação de outra porção de terra aos descontentes, 

solapando o critériC? do vínculo afetivo e cosmológico que estes possuem com a terra. 

Por seu lado, os autóctones mobilizados não aceitam negociar nada em troca da 

gleba da Borboleta. 
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É considerando esse quadro estrutural que se pode entender a lentidão do 

processo de reconhecimento oficial às reivindicações do movimento da Borboleta. 

Estando em jogo a legitimidade das relações sociais de produção em escala regional, 

diversos obstáculos ficam interpostos ao andamento das etapas administrativas 

cabíveis pela FUNAI e Ministério da Justiça. Ao mesmo tempo, a perícia antropológica 

necessita ser feita de forma mais exaustiva e cautelosa. A própria situação conflitiva 

retarda o andamento dos levantamentos etnográficos. Por pouco que tenha sido 

entretanto, o simples fazer-se da perícia antropológica deu um novo alento ao 

movimento, ao ponto do formulário genealógico ter sido emicamente qualificado como 

o cadastro que legitimaria o futuro direito à terra. Os descendentes mobilizados da 

Borboleta esperam com grande expectativa a elaboração do documento pericial. Eu 

fico feliz em poder medir a discussão do assunto nos meios científico e acadêmico. 

O terceiro campo etnográfico da tese foi o das Tis Kaingang do norte do 

Estado, principalmente Ventara e Monte Caseros. Os Kaingang são grupos originários 

em avançado grau de integração ao indigenismo oficial. A sua etnicidade está 

plenamente manifesta, integrando metades e facções de parentesco entre diversas 

Ais muito afastadas entre si, havendo articulações mais amplas capazes de 

contemporizar as divergências do faccionalismo político tradicional. Por isso dizer que 

sua etnicidade forma confederação. E~es demonstram consciência sobre a simulação 

que rege a produção midializada atual da informação, assumindo os estereótipos de 

indianidade que lhes imputamos. 

A identificação como Kaingang ocorre no campo político das etnicidades, 

reativa ao extermínio, à diluição étnica e ao velamento ideológico da sua alteridade 

originária no sul do Brasil. Como povo, estão subordinados às posições mais ' 

decompostas nas relações regionais de produção e consumo. Seus direitos 

tradicionais continuam desconsiderados, particularmente os territoriais, o que lhes 

exige sucessivas reações articuladas de enfrentamento ao status quo instaurados 

pela civilização. Foram objeto da indianização oficial positivista, que esperava sua 

assimilação completa ao povo brasileiro, na crença do progresso que os levaria a uma 

"natural" des-indianização. No sul do Brasil, os Kaingang são ferrenhos em produzir o 

des-velamento de sua denegação, a denunciar a violência indigenista que gerenciava 

em busca de sua extinção como diferença cultural legítima. 

Sua luta étnica está dirigida, hoje, principalmente à reconquista de certas 

unidades dos seus antigos territórios tradicionais, daquelas migalhas historicamente 
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reconhecidas pelos representantes do Estado-nação do Império à República. O 

movimento Kaingang está a produzir a retomada de áreas intrusadas por brancos 

mesmo depois de terem sido demarcadas. Os agentes administrativos federais e 

estaduais foram os principais legitimadores do esbulho privado das terras demarcadas. 

Esse quadro foi revertido depois da Constituição de 1988, que permitiu uma maior 

visibilidade da alteridade Kaingang e um maior reconhecimento de seus direitos 

sonegados no sul do Brasil. 

A conjuntura pode ser favorável ao debate do tema, mas isso não supera os 

entraves estruturais do eurocentrismo nativizado, que continua a servir como mapa de 

atuação introjetado em cada um dos agentes civilizadores, dos beneficiados com a 

regimentação da assimetria e da hierarquização étnica na sociedade local e regional. 

A regra da distância que produz a descaracterização "rousseana" das idealizações 

indigenistas também vale para os Kaingang. É pelos argumentos de que os Kaingang 

estão completamente miscigenados, decaídos pela civilização e de não serem mais 

índios, que os opositores aos seus direitos contradizem sua reivindicação. 

O movimento Kaingang existe como articulação flexível entre diversos níveis de 

auto-identificação para seus protagonistas. Há a noção de pertencimento familiar a 

microrregiões específicas, onde os ancestrais teriam vivido e feito domicílio. A isso, 

cada pessoa associa seu local de nascimento, onde foi enterrado seu umbigo. Esse 

tipo de consciência territorial é ligada à autoctonia, que os informantes descrevem 

dizendo "eu e fulano somos naturais de tal e qual", "querência velha" ·e tantas outras 

expressões. Junto disso, há uma consciência de pertencimento étnico correlacionado 

com a indianidade e em paralelo à brasilidade. Há o auto-reconhecimento como 

Kaingang entendido como um tipo de índio brasileiro, em oposição a outros ameríndios 

e a outros brasileiros. 

Isso lhes permite articular o étnico local com a cidadania brasileira, colocando 

como intermediador sua consciência de autoctonia continental. Existe também 

consciência dos Kaingang em torno às variações lingüísticas de seus dialetos, 

prováveis decorrências de facções tribais mais manifestas no passado. Tudo isso 

pode se confundir com uma identificação nativista em escala regional, ou mesmo 

religiosa, evangélica ou católica. Não surgiram casos em que estas viessem a anular 

as anteriores. Por outro lado, diversos padrões étnicos são mantidos ao nível das 

práticas de produção e consumo, como a divisão sexual do trabalho e a manutenção 

da importância econômica do núcleo doméstico. Assim, a etnicidade Kaingang 
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preserva-se como produto de suas condições materiais próprias de existência 

diferenciada. 

O estudo etnográfico de Venta'rra e Monte Caseros revelou formas concretas 

de como se processou a lógica indigenista oficial e sua regimentação administrativa ao 

longo deste século no sul do Brasil. Seu primeiro passo foi constringir a população 

kaingang a pequenas "ilhas" étnicas demarcadas. Essa indigenização constritiva foi 

sucedida por uma prática administrativa de des-indianização gradativa, ao fim da 

assimilação civilizada, em favor dos interesses privados. Foram adotadas diversas 

práticas de cominação para esse intento, fazendo que o "abandono" da terra e a perda 

de indianidade passassem a ser argumento para justificar a colonização branca das 

terras indígenas. O esbulho ocorreu com a conivência e participação dos servidores da 

máquina administrativa do Estado-nação na questão das terras e colonização. 

Por seu lado, os colonos atingidos reclamam o direito adquiro com o suor do 

seu trabalho ou de seus familiares. Essa versão não é errada, pois a maior parte dos 

pequenos camponeses compraram, com dificuldades econômicas, seus lotes. Os 

Kaingang reclamam e acusam contra a completa degradação das matas, da fauna e 

das fontes de água. Segundo eles, os brancos tiraram o mana da terra, o que eles 

querem um dia ter indenizado. As referências de zoneamento tradicional do espaço 

foram quase todas apagadas ou modificadas pela força do trabalho edificante dos 

brancos que os sucederam. 

As histórias de Ventarra e Monte Caseros demonstram a subordinação pretérita 

dos agentes civilizadores, ligados à administração pública, aos princípios do 

eurocentrismo nativizado fundadores à hierarquia social sulbrasileira, isso estando 

camuflado pela ideologia indigenista e humanitária. Tais casos são também típicos 

para demonstrar a virada étnica inesperada frente a isso realizada pelos Kaingang. 

Sua luta vem desentulhando o velamento alóctone instituído e tentam revertê-lo. 

Ventarra e Monte Caseros também são típicos como casos a exigir a retratação 

pública pelo envolvimento da máquina administrativa no processo. 

Assim, a situação de miséria e marginalidade dos grupos Kaingang não deriva 

da má aplicação do humanismo indigenista, mas sim é fruto de sua plena realização. 

A atual situação interétnica é conseqüência da administração tutelar e integracionista, 

que acreditou possível efetuar a supressão das alteridades Kaingang para produzir a 

alienação de seus territórios, tanto pela sua constrição a pequenos enclaves indígenas 

no início do século, quando pela sua extorsão posterior. 
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Os casos de Ventarra e Monte Caseros também servem para compreender o 

quadro político em torno ao qual se articula a etnicidade Kaingang contemporânea. Há 

uma grande migração familiar, adotada como estratégia de fuga de condições 

adversas dentro e fora das áreas demarcadas. O parentesco mantém possível a 

articulação de alianças regionais entre áreas afastadas, criando uma rede societária 

em paralelo à dispersão política entre elas. Muitos Kaingang sobrevivem de alianças 

interétnicas efetuadas com patrões brancos, que os exploram mas também se 

transformam em interlocutores entre os índios e a sociedade envolvente. 

Muitas são as questões científicas derivadas da etnografia Kaingang a merecer 

maior aprofundamento futuro. Benéfico será apreciar a avaliação de um geneticista 

sobre a constatação visual de que as crianças de pais mestiços estão saindo com 

biótipo mais marcadamente nativo do que o de seus progenitores. Interessante um dia 

apreciar a investigação atenta de um especialista em torno à questão do bilingüismo 

Kaingang, que situasse seus respectivos espaços de aplicação, da cosmologia à 

produção material. Interessante vasculhar a oposição que existe entre a cosmologia e 

a religiosidade tradicionais, quase abandonadas no passado, e as práticas e ideologias 

de religiosidade evangélica muito difundidas hoje entre os Kaingang de todas as 

regiões. Há hoje uma revalorização da religiosidade tradicional e muitos elementos 

dela sobrevivem, mas sua aceitação entre em conflito com muitos dos preceitos 

civilizadores das igrejas evangélicas. 

Quaisquer desses problemas e outros sempre devem ser avaliados em 

paralelo à sua perspectivação histórica. A posição política atual dos Kaingang de 

Ventarra e Monte Caseros deriva da sua recordação dos acontecimentos 

protagonizados pelo indigenismo oficial. Reclamam terem sempre sido coagidos a se 

retirar, para dar espaço aos interesses privados. Recentemente, em contraste, ficaram 

sabendo que seus direitos podem ser reconhecidos novamente, e, lutam pela 

redemarcação. Eles possuem um rol de reivindicações elencadas e classificadas por 

grau de prioridade. Sua luta recém inicia, isso enquanto concepção êmica. 

A utopia dos Kaingang de Ventarra e Monte Caseros é reconstituir o ambient.e 

natural de suas áreas, mas também é cultivar para o abastecimento do mercado 

regional. Não pretendem um isolacionismo étnico, algo, aliás, de que eles têm 

historicamente fugido. Querem um espaço próprio para o exercício de sua diferença 

enquanto coletividade, resguardando e difundindo seus próprios princípios 

cosmológicos, que fundamentam seu ethos filial de respeito à natureza, e, acusam 
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sobre nossa voracidade utilitarista e degradante do habitat e do bioma que nos 

rodeiam. 

O quarto e último campo etnográfico trabalhado foi o acampamento dos Mbyá

Guarani na cidade de São Miguel das Missões. Descreveu-se sua insercão no sistema 

interétnico ao longo dos últimos anos naquela cidade, reconhecendo-os parte de uma 

rede societária que se estende pelo Paraguai, Argentina e Brasil. Os Mbyá vivem de 

forma tradicional nas condições mais adversas, o que produz o estranhamente 

perceptivo e a conseqüente projeção etnocêntrica dos agentes civilizados, que os 

supõem incapazes de manter sua alteridade originária inseridos no emaranhado da 

civilização urbana e na miséria da beira das estradas. 

Ojetivou-se demonstrar a falta de um maior envolvimento dos agentes dos 

poderes públicos na busca de soluções ao problema de sobrevivência dos Mbyá em 

São Miguel. A inércia administrativa tem sua justificação ideológica na suposição de 

uma imigração recente deles à região, além do vício centralista de supor a questão 

como sendo responsabilidade exclusiva do órgão oficial indigenista. Por seu lado, a 

miséria e a marginalidade das famílias Mbyá resultam da postura consciente deles pela 

manutenção de sua diferença cultural. Assim, a beira das estradas converteu-se e'], 

um dos seus locais tradicionais de ocupação. -:f' 

Os Mbyá freqüentam São Miguel desde, ao menos, a década de 1970. A 

cidade converteu-se em ponto da apoio à migração de famílias dessa etnia indígenas 

entre o norte da Argentina e o Rio Grande do Sul. O caso de São Miguel é muito 

elucidativo, pois é grande a repercussão pública da presença indígena Guarani junto 

aos remanescentes das Missões. O interesse comercial investe na presença indígena 

junto aos monumentos, servindo de novo atrativo agregado ao· patrimônio morto. 

Pequeno é o retorno que os Mbyá retiram disso entretanto. O município também sai 

beneficiado, embora continue pequeno o envolvimento dos agentes públicos locais na 

execução de iniciativas concretas em benefício deles. A permanência das famílias 

Mbyá em São Miguel resulta mais do apoio informal fornecido por pessoas isoladas, 

faltando uma diretriz municipal neste sentido. 

Esse quadro começou a se modificar desde a intervenção da Procuradoria da 

República de Santo Ângelo. Nessa mesma época (1996), lideranças Mbyá formularam 

proposta de compra de áreas de mato no Rio Grande do Sul, para acabar com a 

miséria dos acampamentos marginais no Estado. Essa proposta passou a ser 

ardorosamente questionada por agentes não-oficiais do indigenismo, o que evitou o 
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encaminhamento de solução prática ao problema mais urgente. Critérios "hiper-reais" 

continuam servindo ao velamento e denegação da alteridade cultural Mbyá, 

desmobilizando uma alternativa que se mostrava viável. Desde então, criou-se o 

debate em torno ao assunto, que seria enfadonho retamar agora. 

Mantém-se a opinião de que o Estado-nação deve chamar para si a 

responsabilidade de reverter o quadro de denegação dos territórios tradicionais Mbyá, 

aproveitando as áreas propostas para compra e transformá-las em reservas 

indígenas. Ao que parece, essa solução tem sido questionada exatamente porque se 

mantém vigente a denegação da autoctonia como diretriz política predominante junto 

também ao indigenismo formalista, dentro e fora do nosso Brasil administrativamente 

regimentado. Para o caso de São Miguel, a prefeitura pode tomar uma série de 

iniciativas independente da morosidade federal, a fim de acabar com a situação de 

provisoriedade do assentamento Mbyá no Parque da Fonte, algo que é legítimo pelas 

vantagens econômicas que os índios têm trazido ao município. 

Esta tese também teve por objetivo servir à divulgação de documentos 

etnográficos das alteridades culturais pesquisadas. Ela foi pensada enquanto a 

apresentação de um vasto programa de pesquisas, a ser continuado e desdobrado no 

futuro. Espera-se que o presente texto sirva como estímulo para o envolvimento de 

outros pesquisadores. Futuras avaliações críticas poderão, igualmente, apresentar 

modelos conceituais mais satisfatórios, se alguém tiver alguma inspiração a partir das 

interpretações provocativas apresentadas ao longo deste texto. 

7.3 - Etapas históricas do velamento da autoctonia no sul do Brasil 

O terceiro capítulo apresentou dados histórico-interpretativos dos padrões de 

englobamento social dos autóctones no Brasil meridional. Buscou-se dimensioná-los 

pelos mecanismos de velamento das alteridades originárias usados ao longo da 

história, entendendo como instáveis as posições de integração civilizada. A analítica 

histórica traz uma estratigrafia de representações temporalmente acumuladas, muitas 

delas reatualizadas etnograficamente e expressas por informantes. Os dados 

empírico-interpretativos do passado fornecem subsídios básicos ao entendimento das 

posições etnográficas atuais, além da facilitar o estudo da lógica interna e do papel 

criativo das sociedades originárias no confronto com a civilização, possuidoras de 

modos cognitivos e simbólicos próprios à elaboração de sua historicidade. 
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A Região Platina é tida como unidade geográfica historicamente significativa ao 

estudo da integração dos povos originários do Rio Grande do Sul. Essa região tem 

uma mesma identidade histórica inicial. As configurações culturais nativas também 

marcaram essa origem comum, caracterizadas pela baixa densidade populacional e 

por economias de predação e cultivo itinerante. As fronteiras nacionais são entendidas 

como articuladas ao velamento alóctone, pois os grupos ameríndios possuíam e 

possuem distribuição que não respeitam nossas divisões político-administrativas 

modernas. Desde o período pré-histórico, as culturas nativas dessa região estiveram 

caracterizadas por amplos e freqüentes deslocamentos no espaços. 

Esse comportamento "nômade" sempre foi mal interpretado pelo geometrismo 

fundador à propriedade privada individualista, em sua crença de legitimidade pela 

implantação de marcos físicos, o que desqualifica o caráter sazonal, instável e coletivo 

das economias tribais. O geometrismo individualista também desconhece que a 

dispersão populacional, a ruptura de alianças intergrupais e o aumento do nomadismo 

foram enfatizados desde o colapso colonial. Os imperialismos coloniais estimularam 

rivalidades, estimulando a força centrífuga das economias domésticas nativas em 

direção a refúgios naturais de relevo recortado e cobertos de floresta. Os vales do alto 

curso dos rios Uruguai e Jacuí tornaram-se áreas de convergência para famílias de 

diversas origens étnicas nativas. 

Essa é a origem de muitos enclaves autóctones, cuja sobrevivência dependeu 

da submissão dos nativos como trabalhadores braçais em proveito aos herdeiros dos 

· conquistadores europeus. No entanto, essa subordinação dos autóctones às relações 

sociais assimétricas da civilização não levou ao desaparecimento cultural ou perda da 

consciência sobre a amplitude do antigo território tradicional. Apenas tornaram-se 

ponto cego na historiografia oficial brasileira. 

Diversos são os velamentos ideológicos sobre a participação dos povos 

originários na construção histórica da civilização no Prata. Pelo lado da colonização 

espanhola, desconsidere-se o fato de que o trabalho indígena serviu de combustível à 

construção colonial. Silencia-se sobre a apropriação dos recursos e conhecimentos 

ecológicos dos nativos à sobrevivência dos primeiros núcleos de colonização. Há 

também o silêncio sobre a integração social dos espanhóis ao sistema de alianças 

poligínicas do Guarani colonial. Outro tópico geralmente mal trabalhado pela 

historiografia é o relacionado aos autóctones missionarizados e sua participação na 

história do Prata, na criação economia e na estrategia de colonização. 
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A historiografia luso-brasileira silencia sobre o "grande confisco" das terras, 

bens e benfeitorias dos índios missioneiros. Os missioneiros foram excluídos da 

organização do espaço português, muitos deles retocados para servirem como mão

de-obra na periferia dos núcleos luso-brasileiro; os demais, foram convertidos em 

trabalhadores nas fazendas e estâncias apropriadas por descendentes de europeus, 

quando não refugiados em nichos florestais mais distantes. Nas planuras do pampa 

uruguaio, surgem os primeiros gaúchos predominantemente neoguaranis, inicialmente 

considerados como marginais a serem eliminados. 

Os gaúchos serviram como agentes de introdução às relações capitalistas nas 

planuras pampeanas, fato igualmente desconsiderado na historiografia. Eles estavam 

colocados na posição ambígua do mestiço, à margem da sociedade que se construía 

ladina. O termo tem sua origem enquanto estigma a nivelar de todos aqueles que 

estavam à margem da civilização portuária, sendo uma categoria colonial redutora das 

mais antigas de integração/redução simbólica das alteridades nativas remetidas, 

assim, à natureza indiferenciada. 

Diversas foram as oposições sociais surgidas na Região Platina colonial 

(ladinos/gaúchos, mestiços/índios, assuncenhos/bandeirantes/missioneiros, patriciado 

urbano/oligarquia rural, nativos/reinóis), quase todas mantidas mesmo depois das 

independências dos Estados-nações surgidos localmente. Todo o passado hispânico 

do sul do Brasil tornou-se velado pela historiografia luso-brasileira, construída sobre a 

crença da ação civilizadora inicial promovida por oficiais de pedigree, origem dos 

grandes estancieiros possuidores de poder ao estilo feudal e base de uma 

sociogênese de perfil aristocrático. 

A independência dos Estados nacionais platinas resguardou a hegemonia das 

elites de ascendência alóctone, onde as cidades mantiveram seu perfil de espelhos 

refletores da Europa. Os caudilhos foram convertidos em patrões e os gaúchos em 

peões. Houve a consolidação da ordem ladino-comercial e oligárquica-latifundiária, 

com o disciplinamento das terras, do gado e dos gaúchos, substituídos por imigrantes 

europeus, considerados mais aptos ao cultivo de cereais. 

A construção nacional no Prata não deve ser considerada como a depuração 

racional de elementos míticos pré-existentes. Dentre os traços míticos resguardados 

pela dimensão política dos Estados-nações platinas está o .eurocentrismo, tornado 

mais fugidio e implícito pela adoção dos ideais iluministas. Produziu-se um sobre

velamento da aloctonia, ou seja, uma nativização do eurocentrismo, manifesta pela 
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opção imediata de substituir a gauchada (nativos) por "gente de melhor qualidade". 

Houve um polimento dos espelhos refletores da Europa, tornados invisíveis de tão 

translúcidos. A civilidade nacional funda-se, portanto, no roubo identitário praticado em 

detrimento ao gaúcho, posteriormente positivado pela literatura. 

Uma vez que índios e gaúchos foram socialmente enfraquecidos, ficou fácil 

ressemantizar sua realidade, atribuindo-lhes papel idealizado como fundadores da 

nacionalidade.· Essa foi outra forma de velamento da autoctonia. Índios e gaúchos são 

legítimos enquanto figuras do passado, não do presente. O nativo vivo sempre é tido 

como um ser decaído, não original. A hiper-realidade literária serve ao mesmo fim de 

denegar as diferenças autóctones contemporâneas e reais, decretando sua morte 

simbólica como fato do passado. Esse denegação também é feita pela 

ressemantização simbólica do patrimônio missioneiro no Brasil, adotado como signo 

de identidade regional e nacional. 

A imigração alemã no Rio Grande do Sul ocorreu como um outro capítulo da 

denegação civilizada dos autóctones, afetando inclusive os descendentes mestiços 

dos sesmeiros luso-brasileiros do planalto. A colonização pela imigração era um 

projeto oficial de substituição populacional, privilegiando a apropriação legal e 

individualista das terras no centro e norte do estado, produzindo um cerco civilizatório 

às áreas florestadas e aos refúgios de nativos. Ela não ocorreu sobre áreas virgens, 

mas sim foi sobreposta a um sistema prévio de doação legal de terras (as sesmarias), 

criando um panorama de tensões que se mantém até à atualidade. 

Ao invés de normatizar melhor a ocupação da terra, a imigração veio a produzir 

um desregramento completo da ocupação fundiária, do que os povos originários foram 

os principais prejudicados. As estâncias dos Guarani-missioneiros foram 

ilegitimamente incorporadas aos nacionais. Passaram a ocorrer abusos de 

particulares, que lotearam grandes glebas de terra sem que possuíssem direito de 

propriedade reconhecido pelo Estado-nação. Na mesma época, promoveu-se a 

concentração dos grupos indígenas em Toldos e aldeias, liberando amplas áreas à 

colonização com imigrantes europeus. 

Os teuto-brasileiros demonstram maior apego à perspectivação alóctone, em 

comparação aos luso-brasileiros e hispano-americanos. Eles adotaram a ideologia de 

eficiência no trabalho respaldados pelo Império, tornando-a via simbólica mais 

transitada para justificar sua superioridade e a sua vantagem material no esbulho dos 
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territórios nativos. Sua tarefa foi dominar as brenhas, pelo desmatamento e pela 

expulsão dos grupos originários. 

A colonização pela imigração européia foi mantida como política para a 

ocupação do sul do Brasil ao longo do Império. Os italianos foram assentados na 

porção superior da encosta do planalto desde 1875, responsáveis pelo ação 

empresarial de madeireiras que desbravavam as áreas a serem loteadas. Com o 

advento da República, a colonização foi administrativamente descentralizada ao 

governo do estado, iniciando a ocupação das matas do alto rio Uruguai e alto Jacuí em 

benefício dos descendentes de imigrantes. Todo esse processo levou ao 

constrangimento dos povos originários e mestiçados aos locais mais íngremes e 

pedregosos, algo que foi exacerbado com a mecanização das lavouras e a introdução 

da monocultura de exportação a partir da década de 1960. 

Foram devoradas as últimas áreas de floresta, atingindo os últimos redutos de 

povos originários e estimulando o êxodo rural. Nessa mesma época, os autóctones 

passaram por uma gradativa politização de suas etnicidades, conscientizando seus 

direitos alienados através dos tempos. Hoje, empreendem a viagem de retorno, 

pressionando o Estado-nação para o reconhecimento de seus direitos territoriais 

expropriados e reivindicando a manutenção de suas alteridades culturais em uma 

sociedade nacional, que se afirma muito ainda pela supressão das etnicidades e que 

legitima apenas a heterogenidade econômica. 

7.4 - O desvelamento da hierarquia social alóctone · 

O quarto capítulo foi destinado a avaliar o sul do Brasil como uma sociedade 

estratificada em classes, numa hierarquia organizada muito segundo o "eurocêntrismo 

nativizado", ainda que isso fique velado pelos valores do igualitarismo democrático. 

Existe toda uma bagagem de representações "mito-lógicas" implícitas no 

pensamento moderno, fragmentos míticos sempre renovados, aplicados na 

regimentação institucional e na administração da questão envolvendo povos 

originários no sul do Brasil. O indigenismo ainda é incapaz de superar os limites de sua 

estrutura "tutelar" e segregacionista. O discurso da igualdade democrática e da 

cidadania acabam servindo para a legitimação velada da negação da dife'rença. O 

Outro nativo é caracterizado como cidadão de segunda categoria, quando muito, 

senão mesmo desconhecido como sujeito. 
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O velamento surge como uma constante das relações interétnicas envolvendo 

autóctones no sul do Brasil, presente também entre os cientistas sociais sul

americanos e no seio das elites políticas e intelectuais. O velamento é tido, ao mesmo 

tempo, como fator e como condicionante às relações interétnicas, numa sociedade 

hierarquizada muito ainda segundo a ascendência européia implícita de seus 

membros. Há uma conduta discriminatória que, em sendo tão óbvia, continua guiando 

as interações quotidiano envolvendo populações originárias. A obviedade faz-nos 

"entulhar" o fenômeno da discriminação étnica na natureza das coisas, ao dizer que 

são assim porque herdadas da história. É necessário tratar o assunto em sua 

fenomenologia quotidiana e imediata, propriamente social. 

Por isso, trouxe-se Heidegger na análise dos limites da posição onto-lógica 

derivada de Descartes. Ele recuperou, dos gregos antigos, a compreensão do que o 

re-velamento está ligado à esfera do fenômeno perceptivo. A expressão grega para 

"fenômeno" é derivada do verbo que significa o que se mostra, o que se revela. O 

sentido positivo é atribuído ao conceito de fenômeno, reserva ao conceito de 

manifestação o sentido de algo em que alguma coisa se manifesta, sendo esse algo 

um fenômeno de que depende essa manifestação. Os dados da percepção existem 

em si, independente de suas causas, se é que elas existem; existindo, então os 

fenômenos se tornam manifestação de algo que não eles próprios. 

Aproximando estes conceitos da problemática desta tese, apresentou-se a 

indianidade e os outros estigmas como manifestações derivadas do velamento dos 

fenômenos gerados no encontro/desencontro civilizado com as alteridades autóctones 

no sul do Brasil. Ao mesmo tempo, os fenômenos perceptivos são sempre 

coletivamente significativos, pois sempre há a ordenação lingüística do ambiente. O 

Jogos tem envolvimento direto nos mecanismos de velamento em sendo a 

comunicação discursiva que re-vela a outrem o enfoque assim compartilhado. O 

discurso tem a função qe deixar e fazer ver algo, que geralmente não ele mesmo, em 

de-mostração. 

Por isso, impossível considerar o Jogos como o "lugar'' primário da verdade. O 

"verdadeiro" é a simples percepção sensível, que só pode des-cobrir e nunca en

cobrir. É que a percepção é sempre verdadeira, nunca poderá ser falsa. É a 

fenomenologia o caminho teórico capaz de deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que 

se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo; "para as coisas, elas mesmas". 

Não há nada "atrás" dos fenômenos da fenomenologia, apenas é possível que algo 

462 



463 

. que deve tornar-se fenômeno pode-se velar, levando ao conceito de "encobrimento" 

como oposto ao de fenômeno. Um fenômeno pode estar também "entulhado", i.e.: 

antes tinha sido descoberto mas, depois, voltou a encobrir-se. 

O entulhamento resulta, antes de mais nada, do entorpecimento frente à crise 

gerada pela percepção de fenômenos críticos. O Novo Mundo representou uma 

afronta à racionalidade ocidental desde os primórdios, superado pelo sucesso da razão 

cartesiana em empreender efetivamente o controle não apenas da diferença, mas 

também da redução da pluralidade das alteridades percebidas a poucas categorias e 

estigmas uniformizantes. O velamento dá-se como operação ideológica que se 

processa quando as alteridades radicais do continente afrontam essa razão que, 

mesmo implantada há séculos no Novo Mundo, continua se construindo ocidental e 

seguindo o enquadramento cartesiano. Sendo ocidental, construiu-se brasileira. No 

entanto, querer-se continuamente ocidental é projetar-se à Europa e, portanto, 

estabelecer o corte epistemológico a partir do qual a aloctonia e a autoctonia podem 

emergir como categorias e princípios de conduta coletiva. 

~· Por isso, dizer negação da alteridade é falar do velamento que se opera na 

ação afirmativa de quem dependente da alteridade subentendida na negação. Este é 

um aspecto da máxima importância para o estudo dos processos identitários, naquela 

faceta que José Carlos Gomes da Silva designa "roubo" de identidade. No sul do 

Brasil, a radicalidade das alteridades originárias levou ao constante exercício de sua 

negação pela civilização instaurada, pois o Outro nativo é, em primeiro lugar, aquele 

que não sabe, que não pode saber. Esse Outro passou a ser identificado como um 

anti-eu e o seu lugar como um não-lugar, tornado apenas manifestação desqualificada 

na hierarquia social criada em princípios eurocêntricos subentendidos. 

A tese do roubo de identidade é aplicável ao entendimento do eurocentrismo 

nativizado americano, matriz simbólica de construção social no sul do Brasil. O 

mecanismo da diferença negativa fundou a nossa civilidade pelo velamento das 

alteridades autóctones, anuladas como alteridades legítimas e desdenhadas 

historicamente, sem o direito à plena participação e negadas em prol da comunhão 

nacional. Se criou uma hierarquia entre superiores e inferiores, mas a posição superior 

fica subentendida, pois se faz passar como a única possível enquanto condição de 

humanidade. Todo o coletivo é suprimido, afora essa abstração feita em nome do 

Estado-nação, sendo isso o que temos chamado "ci~adania" brasileira. 
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Há sempre a possibilidade, como tem ocorrido, das alteridades autóctones 

produzirem fenômenos que abalem o entulhamento perceptivo nos "de origem". 

Mesmo assim, não há o reconhecimento pleno dessas alteridades. O outro necessita 

se tornar autóctone para dialogar com o alóctone, para poder superar a posição de 

silêncio que nosso empenho civilizatório lhe reserva. E isso estão fazendo com cada 

vez maior eficiência. Hoje, as alteridades originárias se estão apropriando dos rótulos 

que nosso discurso lhes atribui, para construir uma posição de inteligibilidade que 

traspasse o velamento a que estão submetidas. O autóctone é o diferente que está a 

dialogar conosco, no nosso campo lingüístico e simbólico, a exigir maior dialogia. 

Todo um universo mítico foi trazido da Europa e plantado no Novo Mundo, 

incorporado implicitamente no ideário intelectual e político dos Estado nacional aqui 

criado. Essa semente frutificou e dela nasceu uma sociedade civilizada que pretendeu 

sempre suprimir a alteridade dos nativos. Foi processada sua conversão em "índio", 

em "bugre" ou sua transfiguração na massa desqualifica de mestiços, "brasileiros" 

propriamente ditos. Uma fantástica operação ideológica que processou a negação 

simbólica dessas alteridades, magicamente convertendo-as de legítimas ocupantes de 

seus territórios originários em massa de mão-de-obra barata ao aproveitamento dos 

que assumiram a representação nacional. 

No Rio Grande do Sul, como se disse, descendentes de imigrantes alemães, 

italianos e de outras etnias de origem européia glorificam os frutos do seu labor, 

ressaltam continuamente o espírito empreendedor e a capacidade industriosa de sua 

gente, ao mesmo tempo que bradam contra a natureza indômita, contra o joio, as 

ervas daninhas e as pragas. Mato nativo é chamado sujeira. O nativo é chamado 

"bugre", selvagem, e o "brasileiro" é sinônimo de indolente, preguiçoso, relapso e 

imprevidente. Todos são desqualificados como ocorrências deste local, reproduzindo 

sua natureza, caótica e dispersiva, sem medida nem determinação. Qual cópia deste 

mundo desordenado em sua exuberância natural, o autóctone é estigmatizado, não 

fosse por outra coisa, pelo simples fato de ser-local, deste local que não dá origem 

nem ascendência cultural. 

Isso é reflexo de que o alóctone sulbrasileiro está aprisionado no princ1p1o 

identificatório que estabelece a filiação possível não estar aqui, ela é tida como 

necessariamente exterior e eurocêntrica, ainda que sobre isso quase nada se deva 

dizer no palco da democracia racial. Por outro lado, viver aqui é estar tragado neste 
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mundo primevo e fazer parte dessa massa amorfa de nativos, de onde não teria ainda 

brotado nem o sentido, tampouco a significação. 

Ao nível das relações sociais de produção, há vantagens materiais evidentes 

nesse jogo hermenêutica tornado hegemônico pelo alóctone. A perspectivação 

alóctone serve para produzir algo como uma inflação representacional da autoctonia 

no interior do nosso mercado social de bens simbólicos. Isso aplicado tanto ao mundo, 

à natureza, quanto aos homens, classificados ao nível das bestas, crianças ou servos. 

Os estereótipos são, assim, úteis, pois arrastam a multiplicidade e raridade da 

diversidade cultural autóctone para dentro de uma vala comum, produzir um 

abundante e barato produto básico à construção da civilidade: a mão-de-obra 

"desqualificada". 

As alteridade originárias possuem suas respectivas intencionalidades 

divergentes, não estando presas apenas ao reconhecimento em oposição aos que 

preservam a referência sobre uma origem externa. Por isso, aloctonia e autoctonia são 

pólos contrastivos e relacionais. Sua "essência" é a mesma válida para qualquer 

significante: a polissemia. Não é o nascimento o dado absoluto a considerar, mas sim 

o grau e o teor do sentido de pertencimento auto-representado dos informantes. A 

relatividade das posições em conflito define múltiplas possibilidades intermediárias de 

mesclagens, o que também pode significar uma camuflagem da aloctonia travestida 

em nativismos. 

A equação do ser-aí-no-mundo é implicitamente vital ao ser do homem, tanto 

mais quando ele ou seus ancestrais experimentaram as seqüelas do desterramento. 

Talvez o fato de Heidegger ter sido um camponês desenraizado explique sua 

capacidade de formulação do Dasein. A observação etnográfica, no Rio Grande do 

Sul, mostra que inúmeras foram as aculturações sofridas pelos descendentes de 

imigrados desde as culturas nativas, mas o fato da autoctonia assimilada não aparece 

"etnicamente" equacionado entre eles. Pelo contrário, sua "auto-suficiência" americana 

é ideologicamente enfatizada, como exemplifica o caso dos teuto-brasileiros, 

silenciando qualquer referência sobre a influência que receberam das alteridades 

originárias. A naturalização dos fantasmas das brenhas serviu ao jogo do roubo de 

identidade sobre o qual, neste caso, a germanidade sai brasileiramente dignificada. 

Assim, houve o entulham ente da assimetria dos fenômenos interétnicos, onde os 

alóctones participam em posição privilegiada, se comparado .em relação à ocupada por 

brasileiros, caboclos, negros ou índios seus patrícios. 
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Isso decorreu da política de colonização instaurada desde os primórdios, que 

privilegiou o imigrante europeu como colono ideal, alijando os "nacionais" do processo 

de distribuição de terras e induzindo à criação de verdadeiras hierarquias étnicas, que 

colocam os alemães e italianos no topo, com os autóctones naturalizados na base. A 

cidadania do descendente de imigrado foi, portanto, conquistada pelo velamento das 

alteridades autóctone na construção do projeto nacional. 

Por outro lado, há casos em que descendentes de europeus, nascidos no sul 

do Brasil, reivindicam boa dose de autoctonia, salientando o contraste em relação ao 

país de desterro de seus ancestrais. A referência extramarinha aparece sempre, 

entretanto, como pólo oposto reiterado - a germanidade, a latinidade e outras. Por isso 

dizer que foi o ocidente civilizado é o pólo reificador das autoctonias, talvez mesmo seu 

mentor intelectual. 

Assim, criou-se a fusão de horizonte de significações em que se estabelece a 

dialogia entre o Estado-nação brasileiro e os povos originários. Por seu lado, os 

autóctones assimilaram nossa terminologia estigmatizante em proveito próprio, 

valendo-se dos mesmos estereótipos a eles lançados, transformando-os em signos de 

luta política e fator de coesão intergrupal. Hoje, eles passaram a jogar este nosso jogo 

civilizacional e, em defesa, bradamos contra a "reinvenção das tradições", e, contra a 

indianfzação gratuita daquela massa acreditada como "população" do sul do Brasil. 

A alteridade "des-radicalizada" e assumida como autoctonia, a indianidade 

como a sua faceta mais amplamente reconhecida, através da qual essa autoctonia é 

lançada manifesta, como teleologia reconhecimento da alteridade que define o seu 

modo específico de vida social. A indianidade é um nivelamento porque reifica a 

pureza do autóctone, numa espécie de "entulhamento" dos fenômenos, para tê-los 

adaptados ao jogo pseudo-hermenêutica da civilização. 

O processo oficial de registro cartorial gerou a apropriação privada da terra, 

alienando os direitos coletivos consuetudinários. Os administradores da Terra e da 

Colonização ficaram aprisionados pela perspectivação alóctone. Na República, houve 

tanto o encapsulamento dos "índios" em Postos, quanto a "des-indianização" de todos 

aqueles outros nativos que ficaram fora das áreas reconhecidas pelo indigenismo 

oficial, por não corresponderem à projeção civilizada sobre a indianidade. 

Estas conclusões derivam também do exame dos fundamentos das legislações 

indigenista durante os períodos Colonial, Imperial e Republicano brasileiros. O 

Judiciário brasileiro tem a mesma "visão" antiindigenista defendida junto à sociedade 
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liberal capitalista, para quem os nativos são considerados obstáculo à obtenção de 

lucro. Eles são destruídos pelo risco que representam à nossa estabilidade civilizada. 

No entanto, esse processo de larga duração está sendo gradativamente revertido. As 

etnogêneses americanas levam à discussão sobre a autonomia dos povos indígenas 

frente ao Estado. Mesmo querendo ser una, a Jurisdição Estatal não consegue coibir a 

Jurisdição indígena. 

Nossa cartografia oficial apresenta que, aos índios, restariam assinalados 

apenas pequenos pontos dispersos, definindo a posição exata dos "parques 

antropológicos" que nosso humanismo etnocêntrico lhes reserva, ilhas étnicas 

minúsculas administradas historicamente pela tutela. Não obstante, as famílias 

originárias estão circulando dispersas, invisíveis, noutra lógica que não a cartográfica. 

Para elas, os referenciais geográficos existem enquanto "ergografia" conectada às 

experiências vividas. Suas relações de parentesco e aliança estão estabelecidas como 

uma ·rede "aérea" (ou subterrânea), sobre (ou sob) nosso espaço edificado, como se 

tentáculos invisíveis trespassando cercas, propriedades e fronteiras. Da aldeia até a 

cidade grande, estabelecem uma cadeia de apoio aos parentes visitantes. 

Demoram a entender nossa lógica cartográfica de esquadrinhar o espaço 

dominados pelo papel, de demarcar e regimentar o pertencimento - a "propriedade" -

pelo simulacro (mapa) que domina e reduz o real (mundo). Não podem entender que a 

"propriedade" derive antes da posse do descritivo (documento cartorial) do que da 

posse do efetivo (a terra). 

Qualquer teoria das relações raciais ou étnicas deve dar conta das 

desigualdades, da discriminação e da opressão, ou seja, a analítica do fenômeno 

étnico necessita ocorrer em conjunto com as teorias de estratificação social. No sul do 

Brasil, essa hierarquização uétnica" da estrutura social fica implícita, pela veiculação de 

uma ampla diversidade de designações polissêmicas a definir as posições mais 

desqualificadas. A operação de velamento, no Rio Grande do Sul, é muito perspicaz, 

na medida em que cria uma diversidade de conceitos para ludibriar o fato de que, 

efetivamente, todos são tratados univocamente como autóctones na sua ocupação 

dentro do sistema de classes. Isso impede o surgimento de reações unificadas em 

torno a um único estereótipo, que pudesse se tornar bandeira comum de luta para 

múltiplas etnias. Ao ~ível da ideologia política, há apenas indivíduos. A hierarquização 

étnica de "classes" termina por ficar entulhada, no roldão da imagem sobre a 

mestiçagem como símbolo da sociedade nacional. O projeto da impessoalidade da 
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cidadania não supera o velamento da negação autóctone, apenas o reedita com mais 

primor. 

A ciência também contribuiu ao sobrevelamento, dando mais valor às provas 

inertes e estáticas. Em etnografia, há a ilusão metodológica de que é perfeitamente 

plausível chegar à plenitude do outro-objetivado, principalmente porque seu mundo 

simbólico é tido como simplificado. Essa disjunção nasce na mitologia cristã, que 

subjaz discreta ao paradigma iluminista do homem como o centro das preocupações, 

ao paradigma científico de objetividade. Sendo a imagem que temos de nós uma 

função da percepção que temos do Outro nativo, e, sendo essa percepção equívoca, 

parecerá então inevitável concluirmos que o nosso olhar sobre nós próprios é produto 

de uma ilusão. 

É como se o descendente de imigrado tivesse seu ser-aí fundado numa mito

lógica alicerçada no ser-para-lá, gerando uma ruptura existencial incompatível, um 

dilema, pois sempre o Dasein está-aí no mundo americano, ainda que 

ontologicamente se pretenda estar-lá (no caso, Europa). Para não padecer na vastidão 

oceânica que separa esses dois mundos, a percepção imediata do mundo se oblitera, 

encompassada pelo Jogos e fechada para a radicalidade das alteridades autóctones; 

algo, aliás, que o alóctone nega em "si" mesmo, pois que também nasceu e cresceu 

no "aí" americano e depende materialmente dele. 

Sobrevem o velamento, que sempre é o velamento de uma hierarquia social, 

onde as alteridades originárias são moldadas compulsoriamente a fim de ocupar as 

posições sociais mais decompostas, exercendo as tarefas manuais e sexuais mais 

pesadas que fundamentam o novo modo de "meio-ser" ao qual todos estão 

destinados. Essa é a substância da "cidadania" no s~l do Brasil 

O autóctone, no entanto, não tem envolvimento existencial com esse dilema, 

pois é ao alóctone que surge a demanda de expressar sua condição de dominância e 

exterioridade. No entanto essa oposição aparece muito crucial entre alguns mestiços, 

além de atingir imigrantes de ascendência européia. A fratura fica exposta toda a vez 

que um e outro se deparam com o real, com a percepção de sua própria parcela de 

autoctonia num meio social onde isso é discriminado. Sobrevem, assim, o mecanismo 

do auto-velamento. 

Esse comportamento foi etnografado muito mais freqüente entre jovens 

mestiços e em localidades rurais onde predomina a assimetria social frente a grupos 

de ascendência alemã e italiana, declinando o número e a gravidade de ocorrências 
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etnografadas nas localidades de ascendência lusa, polonesa ou negra, decrescendo 

também em relação à proximidade com os grandes centros urbanos. A pesquisa 

também identificou que a freqüência decresce conforme avança a idade da pessoa 

mestiça observada. Nem mesmo os índios puros estão livres completamente do 

dispositivo de auto-velamento, ainda que eles também utilizem conscientemente 

técnicas muito similares para provocar a invisibilidade. 

Enfim, o sentido discriminador e indiretamente segregador que essas relações 

apresentam tendeu a ficar encoberto pela ideologia dominante. Enquanto o discurso 

oficial afirma a igualdade e investe na negação do racismo, há a concomitante 

continuidade das profundas desigualdades sociais e econômicas derivadas da 

discriminação e do preconceito étnico. No Rio Grande do Sul, há a manutenção de um 

ideário concebido como branco a dominar os setores sociais intermediários, derivado 

da condição do colonato e do imigrado. Foi necessário ocorrer a etnogênese das 

alteridades originárias para que isso passasse a ser intelectualmente formulado. 

7.5- Alteridades culturais aquém da indianidade e da autoctonia 

O quinto capítulo destinou-se a avaliar o contexto social em torno à crise do 

conceito "índio". Enquanto referencial identitário, este rótulo passa a ser reivindicado 

por uma multiplicidade cada vez mais ampla de alteridades, o que tem gerado tanto 

sua ampliação significativa quanto o questionamento sobre a legitimidade dessa 

flexibilização reivindicatória. Essa crise conceptual des-vela o dilema hermenêutica 

criado pelo próprio processo civilizatório sulbrasileiro, marcado pelo eurocentrismo 

nativizado que se funda na denegação das culturas de origem reconhecida americana. 

A autoctonia é o sentido correto de significação implícita ao termo "índio", já que 

este torna-se manifesto enquanto reação à "cruzada" civilizacional do nosso Estado

nação. A reivindicação como indígena é, assim, reativa à perspectivação alóctone, 

sendo a única alternativa residual para tentar uma posição de dialogia legítima frente à 

estereotipia reducionista, restritiva e inferiorizante aplicada pelos protagonistas do 

estado do Brasil. A participação impertinente dos índios coloca em questão nosso 

modelo democrático de representatividade política. Por isso, os reacionários (de direita 

e de esquerda) acusam contra a reinvenção das tradições, contra a indianização de 

caboclos, contra o simulacro da indianidade. 

Disso deriva a necessidade de inflectir a acusação conservadora sobre si 

mesma, procedendo a análise da estratigrafia de entulhamento simbólico instaurada 
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sob e sobre a indianidade, em sua importância histórica à brasilidade. Seja como 

besta, servo do demônio, bom selvagem ou criança, o índio é originalmente uma 

identidade atribuída, substancializando ou naturalizando imagens contrastivas 

fundadoras à civilidade no sul do Brasil, pois que desenhado como estágio rudimentar 

superado pela obra gloriosa de construção nacional. A indianidade surge de pré

compreensões implícitas do europeu desterrado nestes confins americanos. 

Portanto, assumir-se como índio é ocupar a posição mais aceita e legítima de 

interlocução que qualquer nativo pode aderir na "fusão de horizontes hermenêuticas" 

que perfaz o Brasil, mesmo que parar isso seja necessário abdicar, 

momentaneamente, do reconhecimento pleno de sua alteridade cultural. Assumir-se 

como índio é adotar um protótipo restritivo e de segunda ou terceira ordem, em 

português, modulado por um discurso homogeneizador por definição. 

No entanto, assumir-se como índio não é sinônimo de se conformar à redução 

estereotipada da civilização. Essa redução é típica de quem acusa e não de quem 

assume o rótulo, porque os nativos demonstram plena consciência estratégica ao 

fazê-lo. Reconhecer-se como índio é se contrapor à anulação oficial das diferenças 

culturais originárias, é lançar-se numa identificação situacional no espaço social de 

extrema adversidade, em busca de superação do velamento. 

A indianidade é um simulacro convertido em estratégia de afirmação étnica, 

constituída como caminho contra a supressão da diferença. A crise do indigenismo dá 

plena demonstração disso, quando reconhecemos o amplo processo de emergências 

étnicas articuladas dentro do movimento indígena. Há múltiplas alteridades culturais 

assumidas como indígenas, que se unificam politicamente em torno ao rótulo 

colombiano, indicando a adoção de uma consciência em escala continental, 

reivindicando um senti~o universal, pantribal e coletivo, em oposição ao projeto de 

impessoalidade e individualismo instaurado pela civilidade compulsória. 

A sociedade regional riograndense convive com um dualismo antropológico 

muito marcado na representação dos povos originários. Enquanto os discursos 

literário, educacional e científico - gerados principalmente no meio urbano - tendem a 

fixar mais a imagem em torno ao bom selvagem, no meio rural, os nativos são 

representados como seres decompostos e habitantes do mundo das trevas. De 

qualquer forma, uns e outros processam idealizações muito distantes do que se pode 

observar etnograficamente. São acionados estereótipos que obliteram o pleno 
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estranhamente perceptivo da alteridade radical dos nativos, sendo os autóctones 

reduzidos à mesmice do modo civilizado, apenas decomposta. 

A questão indígena é apenas a roupagem moderna da oposição aloctonia

autoctonia gerada desde os tempos dos descobrimentos. Há a manutenção de uma 

mitologia eurocêntrica implícita. Essa mitologia faz parte da fusão dos nossos 

horizontes hermenêuticas, estendendo-se no tempo e no espaço desde o medo 

ancestral do cristianismo em ser possuído pelos povos selvagens, desde a época do 

defloramento americano e da mística da conquista. Tratam-se de esquemas de 

percepção e ação repetidos ao ponto de não serem mais questionados, ciclos 

históricos adensados sobre paisagens e povos a ressurgir perniciosamente no 

presente. Esse adensamento de imagens míticas resulta do trabalho nelas investido 

através dos tempos. As cristalizações indigenistas e as imagens em torno aos índios 

são resultado desse investimento, carregando consigo uma estratigrafia oceânica de 

imagens e representações acumuladas ao ponto de sua transfiguração 

substancializada como categorias incorporadas à nossa vida civil. 

Este é o quadro no qual se deve entender a tutela indigenista oficial do Estado

nação brasileiro. A tutela tem participação direta na transfiguração do nativo em índio. 

Ela incide historicamente sobre as alteridades originárias com uma série de 

dispositivos de integração e modos de aniquilamento da diferença, em prol do Brasil. O 

índio é o "objeto" resultante desse investimento, da manipulação semiótica do inimigo 

supostamente conquistado ao ponto de fazê-lo inexistente. É necessário questionar a 

versão sobre a suposta vitória do Estado-nação, sobre a destruição das alteridades 

culturais nativas e sobre a formação de um único povo (o brasileiro). A etnografia 

demonstra que os nativos são desconsiderados para que a versão da fusão cultural se 

estabeleça. 

Os grupos autóctones convivem pouco com a estrutura administrativa tutelar 

oficial no sul do Brasil, predominando sua interação com agentes laicos e 

individualizados. Por isso, as condutas mundanas são complementares às regras 

formais da tutela, com a instauração de fronteiras identitárias etnocêntricas nos vazios 

do poder oficial. Dentro e fora das Terras Indígenas reconhecidas, há a discriminação 

aberta e velada aos autóctones, reduzidos à meia-cidadania. O humanismo indigenista 

encobre e camufla a denegação das coletividades autóctones · pelos agentes 

civilizacionais. 
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Isso ocorre com a conivência da máquina administrativa tutelar, porque ela se 

mantém subordinada à concepção da pureza indígena, sem conseguir redefinir seu 

perfil pelo critério da autoctonia, sem dar conta dos etnonacionalismos nativos 

emergentes. Este quadro leva ao prognóstico pessimista de observarmos um 

acirramento dos conflitos interétnicos no sul do Brasil para as próximas décadas. 

Nosso Estado-nação não está demonstrando habilidade em tratar o cerne da questão. 

Legisladores, administradores e juristas, em escalas locais, regional e federal, 

continuam subordinados aos princípios de denegação dos autóctones, convictos na 

crença da fusão ritual de raças formadoras do Brasil, reiterando o segregacionismo da 

tutela, e, apostando na diáspora étnica que reduz as diferenças e as idealiza 

suprimidas no mundo da cidadania urbana individualizada. Tais pré-compreensões 

mantêm-se norteadoras da conduta indigenista, incólumes às evidências etnográficas 

e à crítica antropológica. 

Talvez isso perdure porque a vivacidade nativa ainda não perdeu seu poder de 

possessão e o status índios não foi suficiente à supressão das alteridades culturais 

nativas. Talvez isso perdure exatamente porque a oposição aloctonia-autoctonia 

mantém-se como aporia dramática imanente à vida pública e privada no sul do Brasil. 

As etnogêneses e os processos de des-invisibilização também participam nesse 

processo instigador, desfazendo vitórias alóctones consolidadas e colocando em 

questão a crença sobre a conquista americana. Isso tudo provoca o enrijecimento da 

estrutura tutelar oficial, porque ela não está apta a desfazer sua crença em torno à 

extinção formal de múltiplos povos. A ideologia alóctone vigente é rígida na supressão 

de qualquer referência sobre a falácia administrativa de conversão dos autóctones em 

trabalhadores nacionais, tendo os órgãos indigenistas oficiais exercido papel básico no 

controle estatizado da apropriação fundiária, da qual foi excluída a maior parte das 

coletividades originárias. 

Índios e mestiços começam a acionar mecanismos unificados de reação frente 

a tal simulação, frente à exclusão dos seus direitos consuetudinários, o que provoca 

maior rigidez da estrutura hierárquica brasileira, ao invés de a flexibilizar. Não poderia 

ser de outra forma, porque está em jogo a própria legitimidade dessa estrutura. No 

entanto, é sua característica alóctone e privatista que funda o campo de reação 

unificada das alteridades. É o modelo alóctone de civilização que produz a ruptura de 

significação sobre a qual os diferentes buscam visibilizar sua alteridade cultural. 

472 



473 

7.6 -Aceitando a alteridade dos invisíveis 

O sexto capítulo expôs a proposta de tipologia das formas de reação dos povos 

originários frente ao velamento e à denegação de suas alteridades no processo 

histórico de construção do Brasil. Apresentou-se uma escala, um gradiente, um 

continuum, cujos extremos são, de um lado, a completa extinção e a invisibilidade da 

alteridade cultural e, de outro, a etnicidade e a indianidade plenamente manifestas. 

Qualquer unidade etnográfica pode ser encaixada entre estes dois extremos. 

Pelo lado da extinção, propô-se avaliar criticamente a versão oficial sobre o 

desaparecimento de inúmeros povos indígenas, equacionando o problema através do 

conceito de invisibilidade cultural. Desterritorialização não é sinônimo de deculturação, 

de que a perda da língua não é sinônimo de desaparecimento de uma sociedade. 

Necessário superar o velamento oficial das alteridades originárias não contempladas 

pela atuação histórica do indigenismo, criticando a noção de caboclo e a suposição da 

diluição cultural pela mestiçagem como simulações intelectuais com fins práticos, como 

partes de uma operação ideológica que justifica a colocação depauperada dos nativos 

no sistema de classes que se estabeleceu. 

A invisibilidade é, assim, entendida como uma estratégia eficiente de resistência 

cultural frente ao velamento, pela qual as fronteiras étnicas continuam atuando sem 

ficar evidentes. Ela é uma estratégia adotada por grupos em avançado grau de 

aculturação civilizada, ficando sua alteridade camuflada pela adoção de elementos do 

cristianismo e pela veiculação de identificações simultâneas enquanto brasileiros 

(cidadania), gaúchos (nativos do sul), bugres e seus correlatos. Há uma identificação 

coletiva, mantida pela própria discriminação sofrida junto às relações sociais de 

produção que os subordinam. Sem dúvidas, estão fragilizados por uma espécie de 

esquizofrenia cultural, ao terem que se passar por brancos, mas suas estratégias de 

sobrevivência resguardam um conhecimento milenar do ambiente natural e das suas 

potencialidades de utilização 

A meio caminho entre a invisibilidade e a manifestação plena através da 

indianidade, estão os grupos em processo de des-invisibilização. Sua emergência 

étnica ocorre depois de terem ficado submetidos ao velamento oficial por um longo 

período, mas que hoje passam a adotar a identificação como indígenas enquanto 

estratégia de superação desse velamento. A reação é imediata dos agentes alóctones, 

uma vez que são colocadas em questão as vantagens econômicas e a posição 

privilegiada destes agentes na hierarquia regional de classe. O questionamento 
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alóctone é ainda mais radical, ao ponto de colocar em dúvida a legitimidade de 

reivindicação étnica mesmo entre as alteridades reconhecidamente indígenas, 

considerando a ideologia que acreditava ainda poder suprimi-las pela lldes

indianização". 

A compreensão correta dos processos de des-invisibilização ou emergências 

étnicas das alteridades originárias depende da adoção da perspectiva em torno aos 

contatos culturais, que devem ser estudados centralmente pela análise das 

interconexões típicas aos sistemas interétnicos. Deve-se partir da crítica àquela 

"paixão pela interioridade", àquela noção equívoca de procurar a diferenciação entre 

traços típicos e contingentes às unidades sociais envolvidas. Deve-se ter crítica ao 

dualismo evolucionista e funcionalista, fundado na dicotomia entre o tradicional e o 

moderno, superando a noção de ''trocas culturais" que produz o ocultamente das 

assimetrias. É necessário escapar da abordagem típica de um antropologia de 

integração, onde os povos originários são sempre idealizados como passivos, frágeis e 

vulneráveis ao processo civilizador. 

É fundamental fixar uma abordagem processista, percebendo os contatos 

culturais como elemento ordenador das unidades sociais envolvidas, ao ponto de 

formar uma. única sociedade. É importante, igualmente, dimensionar a força superior 

do grupo branco ou alóctone a efetuar o encapsulamento das demais atteridades 

envolvidas. Assim, os grupos étnicos são melhor entendidos enquanto grupos 

organizacionais, reconhecendo maior valor heurístico aos costumes e interpretações 

êmicos em se caráter de resistência. A analítica do processo deve ocorrer em 

conformidade com seu aspecto situacional. 

A análise situacional dos contatos propõe a existência de um número limitados 

de agentes em interação através de ações e comportamentos observáveis, que 

variam através do tempo segundo a sucessão de diferentes equilíbrios sociais. O 

equilíbrio é entendido como dependência, como uma condição de assimetria entre os 

atores sociais envolvidos. Avaliar uma situação social é, portanto, dar conta da análise 

diacrônica dos padrões de interdependência, tratando da dimensão de 

intencionalidade envolvida nos interesses e ideologias desses atores. 

As unidades sociais em contato não devem ser postuladas, mas sim 

etnograficamente identificadas. A situação de contato interétnico surge como um fato 

construtivo. Em sentido inverso, é possível dizer que a dominação existe conforme 

uma boa dose de legitimidade, que conecta positivamente os grupos subordinados aos 
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valores de dominação. Hostilidade e reciprocidade se complementam nas situações de 

contato, onde as unidades culturais estão hierarquizadas, mas limitdas entre o 

etnocentrismo (redução ao mesmo coletivo) e o egocentrismo (redução ao mesmo 

individual). Entre esses dois pólos, a identificação sempre ocorre em torno à 

expectativa na relação com o Outro, na subtração de sua qualidade, no espelhamento 

que se funda na interdependência com ele 

No caso do sul do Brasil, a hierarquia de estruturas sociais de significação tem 

por núcleo fundamental o eurocentrismo nativizado, que também está velado e 

implícito em sua recorrência. Dessa hierarquia, a indianidade retira seu perfil reativo, 

surgindo como canal institucional de conflito e harmonização válido para múltiplas 

etnias assim unificadas. 
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