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QUATRO DESAFIOS E UM DILEMA DA 
HISTÓRIA INDÍGENA 

Maria Sylvia Porto Alegre<·> 

Introdução 

Longe vão os tempos em que os antropólogos e historiadores 
estudavam as sociedades indígenas e o contato interétnico a partir de 
um modelo onde povos claramente diferenciados, com uma 
diversidade histórica e cultural bem definidas, associam-~e ou 
enfrentam-se uns aos outros, geralmente em um cenário colonial. 

Hoje sabemos que há uma grande variedade de situações em 
que as fronteiras étnicas não são necessariamente desse tipo. Quando 
se procura traçar a história de um determinado grupo indígena, no 
tempo e no espaço, com freqüência nos vemos diante de um conjunto 
de relações sociais bem mais complexo, onde elementos internos e 
externos constitutivos da existência organizada de um grupo atuam 
dentro de limites que o assinalam como uma unidade contínua porém 
multifacetada, que passa por constantes transformações, tomando 
dificil, em certos momentos, delimitar os contômos da sua identidade. 

Para além da singularidade dos casos e apesar das grandes 
lacunas ainda existentes no conhecimento dos povos indígenas no 
Brasil, podetnos afirmar que a situação de cada etnia é a expressão 
local de uma dinâmica complexa de interação, marcada por confl~tos 
e disputas acirradas que, usando diferentes estratégias e com 
resultados diferenciados, acompanha a vida dos índios, em suas 
relações com a sociedade mais ampla, ao longo da nossa história. 
Pensar os desafios atuais da temática indígena dessa maneira significa 
levar em conta que estamos diante de muitos caminhos e veredas 
possíveis de serem trilhados pelos povos indígenas em nosso país e 
que, para acompanhá-los na jornada é preciso que a pesquisa histórica 
e antropológica atue de forma crítica e renovada, se não quiser ficar 
para trás. 

(•> Doutora em Antropologia pela USP. Coordenadora do Programa de Pós
Graduação em Sociologia da UFC. 
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A título de contribuição ao debate, gostaria de destacar em 
meus comentários quatro questões particularmente instigantes e que 
tem aparecido com freqüência nos estudos mais recentes: ( 1) a 
relação entre tempo histórico, mudança e continuidade, (2) o processo 
de emergência dos pov_os indígenas contemporâneos, (3) a 
mobilização das fronteiras étnicas e a recuperação da memória grupal 
e (4) o problema da representação política da diferença e da 
construção da pessoa. 

. . 
Os desafios postos por essas questões não são fáceis de serem 

enfrentados, considerando os dilemas criados pelas novas situações 
mundiais e a proximidade dos problemas vividos pelos povos 
indígenas no interior da sociedade nacional. Mas vale a pena tentar 
formulá-los e refletir sobre eles. 

1. Tempo histórico, mudança e continuidade 

As sociedades indígenas, como todas as demais, tem atrás de 
si um passado e uma história, são realidades dinâmicas, sempre em 
movimento, em fluxo permanente. 

Preocupado com a diversidade da~ culturas em suas relações 
recíprocas Lévi-Strauss sustent.a em seu famoso ensaio Raça e 
História ( 1985), encomendado pela Unesco em 1950, que as 
sociedades organizadas, com raras exceções, nunca estiveram 
totalmente isoladas e que muitas de suas marcas distintivas são , 
devidas justamente à proximidade e ao contato. E o contato que cria 
tanto o desejo de igualdade como de oposição, que operam segundo 
duas forças que atuam em direções opostas, uma . tendendo para a 
manutenção e mesmo a acentuação das divergências · .e das 
particularidades, outra agindo no sentido da convergência e d'as 
afinidades. 

Diversidade e identidade são, pois, em grande parte, 
elementos resultantes do relacionamento entre diferentes culturas, 
processos decorrentes da interação social que se estabelece entre · 
múltiplas sociedades, grandes e pequenas, em constante 
movimentação. Para Lévi-Strauss, em nenhuma parte do globo isso é 
tão patente quanto nas sociedades indígenas norte e sul-americanas, 
onde a mobilidade e o contato estiveram presentes muito antes da 
conquista do continente pelos europeus: 
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As sociedades humanas nunca se encontram 
isoladas; quando parecem mais separadas, .é ainda sob a 
forma de grupos ou de feixes. Assim não é exagero 
supqr que as culturas norte-americanas e as sul
amerícanas tenham permanecido separadas de quase 
todo o contato com o resto do mundo durante um período 
cuja duração se situa entre dez mil e vinte e cinco mil 
anos. Mas este grande fragmento da humanidade 
separado consistia numa multidão de sociedades, 
grandes e pequenas, que mantinham entre si contatos 
muito estreitos. E ao lado das diferenças devidas ao 
isolamento, existem aquelas, também importantes, 
devidas à proximidade: desejo de oposição, de se 
distinguirem, de serem elas próprias. Muitos costumes 
nasceram, não de qualquer necessidade interna ou 
acidente favorável, mas apenas da vontade de não 
permanecerem atrasados em relação a um grupo vizinho 
que submetia a um uso preciso, um domínio em que nem 
sequer se havia sonhado estabelecer leis. Por 
conseguinte, a diversidade . das culturas humanas não 
nos deve induzir a uma observação fragmentária ou 
fragmentada, Ela é menos função do isolamento dos 
grupos que das relações que os unem. (Lévi-Strauss, 
1985:50-51) (grifos meus). 

Se a imagem das sociedades indígenas muitas vezes tem uma 
aparência estática - pequenos grupos vivendo em aldeias isoladas, 
perdidas no tempo - é porque as sociedades humanas utilizam o 
tempo passado de forma desigual: "umas metiam o acelerador a fundo 
enquanto que outras divagavam ao longo do caminho", vai dizer 
Lévi-Strauss (ibidem:59), para quem a diferença do tempo histórico 
vivido é que · cria a ilusão de imobilismo, dando origem à falsa 
premissa de que existem '"povos sem história", sobretudo quando se 
compara a sociedade ocidental moderna (a que mais pisa no 
acelerador) às sociedades indígenas. 

Pode-se então dizer que existem dois tipos de história, uma de 
natureza cumulativa e outra mais ondulante, de natureza circular, 
sendo essa última, de um modo geral, própria das culturas não 
ocidentais, tema que o autor aprofunda em dois capítulos de O 
Pensamento Selvage1n ( 1976), "O ~empo redescoberto" e "História e 
dialética", mas que já está enunciado em Raça e História: 

, 
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Seríamos assim conduzidos a distinguir duas 
espécies de histórias : uma história progressiva, 
aquisitiva, que acumula os achados e as invenções para 
construir grandes civilizações, e uma outra história, talvez 
igualmente ativa e empregando outros tantos talentos, 
mas a que faltasse o dom sintético, privilégio da primeira. 
Cada inovação, em vez de se acrescentar a inovações 
anteriores e orientadas no mesmo sentido, dissolver-se
ia nela numa espécie de fluxo ondulante que nunca 
consegue afastar-se por muito tempo da direção 
primitiva. (Lévi-Strauss, 1985: 59). 

Lévi-Strauss lembra, ainda, que a história cumulativa não é 
privilégio de uma civilização ou um período de tempo. No continente 
americano, ela esteve presente desde o povoamento pelos primeiros 
grupos nômades que atravessaram o estreito de Behring, realizando 
uma acumulação crescente de conhecimentos, explorando a fundo um 
meio ambiente novo e desconhecido anteriormente, domesticando 
espécies _vegetais e animais, desenvolvendo indústrias e realizando 
importantes intercâmbios com o resto do mundo. (ibidem:63). 

Essa proposição articulada à anterior, de que a interação entre 
as culturas freqüentemente conduz à acentuação das diferenças e à 
criação de novas distinções, ajuda a entender melhor a historia 
indígena, tanto depois da conquista das Américas pelos europeus 
como antes dela e se aplica, portanto, também à arqueologia . Mas é 
sobretudo na história do contato colonial e pós-colonial que a 
persistência da alteridade em situações de mudança intensiva 
demonstra o equívoco das teses evolucionistas (tanto de direita quanto 
de esquerda) que julgam que o colonialismo, o nacionalismo e os 
avanços do capitalismo conduzem necessariamente à homo
geneização, à perda da identidade grupal e à dissolução das culturas 
das minorias étnicas locais, engolfadas irremediavelmente pelos 
tentáculos da cultura dominante "universal". 

Na verdade, hoje presenciamos a uma nova realidade mundial 
na qual tomou-se evidente que a continuidade de existência de um 
determinado grupo étnico não pode nunca ser prevista e, muito 
menos, tem desfecho certo. No caso brasileiro, vemos que, mesmo 
tendo passado por quase cinco séculos de dominação e violência -
primeiro no contexto da colonização portuguesa, depois no processo 
de consolidação da nação e agora diante da expansão do capitalismo 
nacional e internacional - a trajetória dos povos indígenas é sempre a 
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expressão localizada de um drama particular, vivido com intensidade 
por pequenos grupos que enfrentam, cada um à sua maneira, nas 
condições que lhes são propostas e com diferentes soluções, o desafio 
da sobrevivência. 

Nessa perspectiva, toma-se imprescindível trabalhar com uma 
teoria dinâmica da cultura, aproximando mais a história da 
antropologia e descartando as abordagens equivocadas que encaram 
as sociedades indígenas como portadoras de um sistema resistente e 
rígido e de uma organização social fechada e impermeável, onde não 
haveria lugar para regras mal formuladas e ambíguas, para normas 
vagas, imprecisas ou até mesmo incoerentes e contraditórias, enfim, 
para padrões sociais construídos e reconstruídos, como em qualquer 
sociedade, e que podem ser manipulados e redefinidos no 
estabelecimento das fronteiras étnicas e na representação política das 
diferenças. 

2. A emergência dos povos indígenas contemporâneos 

Quando falamos em "emergência" dos povos indígenas no 
Brasil contemporâneo estamos pensando nos movimentos de 
organização política que surgiram a partir da década de 1970 e na 
mobilização em defesa dos seus direitos, enquanto povos étnica e 
culturalmente diferenciados. A presença indígena se tomou mais forte 
no cenário nacional, nos anos oitenta, com as reivindicações de 
demarcação das terras indígenas, garantidas pela Constituição 
brasileira de 1988. 

A atuação crescente de entidades de apoio político e 
profissional colocou as dificuldades vividas pelos povos indígenas na 
ordem do dia. Surgiram entidades não governamentais civis e 
religiosas (OPAN, CIMI, CPI, CTI, ANAi, CEDI etc.) e organizações 
indígenas locais, regionais e nacionais (UNI, FOIRN, COIAB, CIR 
etc.), empenhadas em defender interesses, resolver problemas e ser 
porta voz dos índios, dando-lhes uma visibilidade no cenário nacional 
e internacional até então inexistente. 

Assim, ao afirmamos que os povos indígenas contemporâneos 
estão emergindo estamos querendo dizer que os índios estão 
ganhando visibilidade, não são mais uma face oculta da sociedade e 
lutam para assumir abertamente sua identidade e sua diferença. "Ser 
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índio" está deixando de ser um estigma para se tomar um fator de 
consciência étnica para m.uitos grupos decidido~ a enfrentar a 
discriminação e reivindicar o reconhecimento a um lugar na 
sociedade brasileira. 

No caso específico dos índios no nordeste, apesar das 
condições adversas, dos conflitos e tensões vividas com a sociedade 
regional é notória a capacidade de sobrevivência de numerosas etnias, 
num contexto em que os interesses econômicos, a dominação política, 
o contató prolongado e a imposição de padrões culturais externos 
apontava para uma inevitável perda da identidade e dissolução da 
unidade grupal. 

Em outros trabalhos (Porto Alegre 1992, 1993 ), discutimos a 
hipótese de que a capacidade de resistência e a continuidade de 
numerosos enclaves indígenas na região nordestina guardam uma 
relação importante com a própria organização social interna dos 
grupos. A plasticidade, a facilidade de interação com os "de fora", a 
incorporação de inovações e a capacidade de mudança cultural sem 
perda da identidade originária parecem ser traços comuns, 
compartilhados pela maioria dos povos indígenas que habitam a 

·-reg1ao. 

Inúmeras pesquisas, monografias e dissertações de mestrado 
realizadas a partir da década de 1970 mostram que os povos indígenas 
no nordeste sobrevivem há séculos em situações de contato intenso e 
prolongado e são todos grupos que se enquadrariam, até 
recentemente, na càtegoria de integrados, segundo a conhecida 
classificação elaborada por Darcy Ribeiro: 

Estão incluídos nesta classe aqueles grupos que, 
tendo experimentado todas as compulsões referidas, 
conseguiram sobreviver, chegando a nossos dias ilhados 
em meio à população nacional, a cuja vida econômica se 
vão incorporando como reserva de mão-de-obra ou como 
produtores especializados em certos artigos para o 
comércio. Em geral vivem confinados em parcelas de 
seus antigos territórios, ou, despojados de suas terras, 
perambulam de um lugar a outro. Alguns desses grupos 
perderam sua língua original e, aparentemente, nada os 
distingue da população rural com que . convivem. 
Igualmente mestiçados, vestindo a mesma roupa, 
comendo os mesmos alimentos, poderiam ser 



QUATRO DESAFIOS E UM DILEMA DA HISTÓRIA INDÍGENA 45 

confundidos com seus vizinhos neobrasileiros, se eles 
próprios não estivessem certos de que constituem um 
povo à parte, não guardassem uma espécie de lealdade 
a essa identidade e se não fossem definidos, vistos e 
discriminados como 'índios ' pela população circundante. 
(Ribeiro, 1986:433-4) (grifos nossos). 

Tal é o caso, por exemplo, dos Potiguara na Paraíba (Amorim, 
1971; Moonen, 1973; Azevedo, 1987); dos Xocó em Sergipe (Dantas 
e Dallari, 1980; Mota, 1987); dos Atikum (Grünewald, 1993), Fulni-ô 
(Diaz, 1983; Foti, 1991 ), Truka (Batista, 1992) e Xucuru (Souza, 
1992) em Pernambuco; dos Xucuru-Kariri (Martins, 1994) em 
Alagoas; dos Tapeba (Barreto Filho, 1993), Tremembé (Valle, 1993; 
Messeder, 1995; Oliveira Júnior, 1996) e Paiaku (Bezerra e Sousa, 
1996) no Ceará; dos Kariri-Xocó em Alagoas (Mota, 1987; Mata, 
1989); dos Kariri (Bandeira, 1972), Pataxó (Carvalho, 1977), Kiriri 
(Nascimento, 1994) e dos índios do sul da Bahia (Paraíso, 1989). 

Um dado a ser destacado em relação aos índios no nordeste é 
que as áreas tradicionalmente habitadas pelos povos emergentes são, 
em grande parte, remanescentes de antigos aldeamentos missionários 
dos séculos XVII e XVIII, como por exemplo Caiçara e Ilha de São , 
Pedro em Sergipe; Porto Real do Colégio em Alagoas; Aguas Belas, 
Assunção e Cimbres em Pernambuco; Baía da Traição na Paraíba; 
Parangaba, Caucaia, Almofala e Monte-Mor-oVelho no Ceará; Saco 
dos Morcegos, Massacará, Rodelas e Escada dos Ilhéus, na Bahia, 
entre outros. Ironicamente, e para confirmar as teses de Lévi-Strauss, 
foi exatamente nos aldeamentos, locus da política indigenista colonial 
que visava a "civilização" dos índios e sua transformação em súditos 
luso-brasileiros, que se criaram as condições de permanência e 
sobrevivência de algumas etnias que, de outra forma, teriam se 
dispersado na massa da população circundante e perdido a unidade 
tribal. 

No que se refere aos vazios e equívocos da historiografia 
indígena no século XIX, temos atualmente novos instrumentos de 
pesquisa histórica à disposição dos estudiosos, com o aporte da massa 
de documentos, a maior parte inéditos, localizados nos arquivos 
estaduais e municipais (Dantas, 1993; Monteiro, 1994; Porto Alegre 
et al., 1994), onde abundam evidências sobre os aspectos mais 
candentes da resistência indígena à desagregação tribal. Por meio 
dessa documentação é possível acompanhar a acomodação às 
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transformações na vida das aldeias, a fuga ao trabalho compulsório, a 
manutenção e legalização da posse da terra, as lutas pela garantia do 
direito à liberdade, os apelos ao Governo Central e às autoridades 
para coibir os abusos praticados, as denunciar dos arbítrios e a defesa 
e reação dos índios contra o poder do homem branco e seus 
interesses. 

Mas · faltam, ainda, muitas mediações necessárias para 
estabelecer os elos entre o passado e o presente das sociedades 
indígenas contemporâneas, que permitam compreender a situação dos 
povos "emergentes" em sua realidade histórica e atual. 

João Pacheco de Oliveira (1993:VI) oferece um excelente 
ponto de partida para pensarmos a questão da mudança e da 
continuidade quando observa que as trocas culturais no nordeste se 
sucederam por gerações em um sistema fechado, onde as migrações 
são fluxos de saída apenas. Talvez por aí se possa explicar a aparente 
indiferenciação cultural entre os índios e seus vizinhos e o estado de 
acomodação secular das sociedades indígenas ao entorno regional, em 
termos de crenças, costumes, uso de tecnologia e meios de 
sobrevivência. · 

Também é preciso lembrar que não ocorreram no nordeste 
dois grandes acontecimentos que transformaram radicalmente a 
ordem social e cultural no leste e no sul do Brasil, desde finais do 
século XIX: a intensa imigração européia e a industrialização, ambas 
diretamente relacionadas com o fim da escravidão. Ou seja, ainda que 
o nordeste apresente o mesmo dinamismo do que as outras regiões 
brasileiras, ele é mais "ortogenético", mais compassado nas 
transformações culturais e étnicas, o que poderia ter contribuído para 
a permanência dos modos de vida das populações indígenas. 

Especialmente no sertão nordestino, onde a presença da 
escravidão foi pequena e teve um declínio precoce, a população pobre 
livre de origem indígena se expandiu enormemente, favorecida pelas 
boas condições de alimentação e subsistência do complexo 
econômico algodoeiro-pecuário (Porto Alegre, 1987). De modo geral, 
podemos dizer que, embora a vida dos índios tenha mudado com o 
avanço sucessivo das frentes de expansão econômica, a mudança foi 
em grande parte endógena, permitindo a continuidade daqueles 
modos de vida tradicionais. Na verdade, é bastante evidente que o 
povo sertanejo, ou "caboclo", guarda ainda hoje uma grande 
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proximidade com as origens étnicas majoritariamente derivadas da 
"mistura" de portugueses com as numerosas populações nativas 
locais. 

As população indígenas no nordeste pouco se distinguem, 
exteriormente, da população regional: todos os grupos falam apenas 
português (com exceção dos Fulni-ô de Pernambuco que mantém viva 
sua língua nativa), casam-se com não índios, praticam atividades 
econômicas comuns, vestem-se da mesma forma, usam as mesmas 
tecnologias, as moradias são semelhantes, a organização de 
parentesco é próxima, as formas de religiosidade são compartilhadas. 
Não obstante, eles são vistos como "diferentes", são discriminados 
pelos seus vizinhos, dos mais próximos aos mais distantes e, 
exatamente como notou Darcy Ribeiro, guardam o sentimento de 
lealdade à origem comum de seus antepassados indígenas. 

Os modos de vida dos povos indígenas emergentes 
contemporâneos não são, evidentemente, uma réplica do que 
aconteceu há cem ou mais anos mas, pelo menos, podemos supor que 
existem linhas de continuidade relativamente regulares, pois muitas 
das condições sociais que pareciam apagadas ou alteradas, na verdade 
permanecem vivas. O despertar da consciência social que lhes dá 
visibilidade está diretamente relacionado com a mobilização dos 
elementos internos à cultura capazes de demarcar as fronteiras étnicas 
e tomar pública a reconstrução da identidade ocultada e o seu 
ressurgimento. 

3. Fronteiras étnicas e memória grupal 

O que se observa em muitos dos estudos acima mencionados 
é que, sob o manto da integração, inúmeros grupos indígenas 
ocultavam e ainda ocultam sua cultura e mantém em segredo práticas 
preservadas internamente e vedada a estranhos. Nessas circunstâncias, 
as fronteiras étnicas muitas vezes são bastante dificeis de serem 
demarcadas ou mesmo percebidas com clareza. 

Mas o conjunto de normas de valor especificamente culturais 
que estão na base da etnicidade faz com que existam circunstâncias 
em que a esta pode s~ expressar mais facilmente bem como limites 
que não podem ser ultrapassados, sob pena de descaracterização do 
grupo. A crença subjetiva em uma origem comum cria laços coletivos 
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que subsistem e são sentidos como étnicos mesmo ao desaparecem 
aquelas circunstâncias responsáveis por sua emergência, como já 
frisava Weber (1944), para quem o sentimento de pertencimento 
étnico permanece latente, para ser mobilizado em determinados 
momentos e situações de mudança, em que as diferenças culturais são 
organizadas politicamente para expressar uma luta de interesses. 

Contudo, no decorrer de situações de contato, alguns 
costumes temem a persistir no interior de um sistema cultural, outros 
tendem .a mudar. Muitas transformações são efetivadas mais através 
do rearranjo de itens tradicionais da própria cultura do grupo do que 
pela adoção de padrões inteiramente novos. Freqüentemente, os 
"idiomas étnicos tradicionais", para usar um conceito de Abner 
Cohen (1969), são utilizados para demarcar fronteiras, não como um 
movimento de retomo ou apego ao passado mas de modo 
ressemantizado, onde os mesmos símbolos assumem novos valores, 
novos significados e novas funções. 

Assim, a mobilização e demarcação das fronteiras étnicas só 
pode ser entendida se pensarmos, ao mesmo tempo, nos fatores 
responsáveis pela 1nudança e pela continuidade do grupo, ou seja, se 
procurarmos ver como persiste a consciência de que constituem um 
povo à parte, com uma cultura diferenciada, não obstante todas as 
transformações ocorridas em sua história e trajetória. Nesse processo, 
entra em jogo a interação de dois movimentos complementares: um 
interno, relacionado à organização social do grupo, outro externo, que 
diz respeito à heterogeneidade das culturas em presença, ao caráter 
assimétrico do contato e à dominação sofrida pelas sociedades 
indígenas, reconhecendo-se, nessa dinâmica, a complexidade das 
interações verticais e horizontais, que se entrecruzam e se 
entrechocam, agindo umas sobre as outras. 

A investigação do modo pelo qual se dá a negociação das 
identidades e o estabelecimento das fronteiras culturais é um dos 
grandes desafios que a antropologia e a história enfrentam hoje, 
tomando necessário redefinir e problematizar tanto o conceito de 
espaço como o de tempo. George Marcus (1991: 204-5) enfatiza a 
idéia de que as identidades, no mundo contemporâneo, se produzem 
de forma dispersa, em "fragmentos múltiplos e sobrepostos", não 
obstante os poderosos contextos integrativos do Estado e da 
economia. Ele chama atenção para a necessidade de um esforço no 
sentido de "ligar o espaço localizado em que são feitas as detalhadas 
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observações etnográficas ao curso da história", com vistas a construir 
a etnografia no contexto da narrativa histórica. 

Não estou defendendo aqui um retomo à antropologia 
genética mas apontando um propósito de falar do presente levando 
em consideração o passado, mesmo porque, como adverte Geertz 
(1991) a pretensão de escrever um relato contínuo, tentando 
reconstruir uma seqüência encadeada de fatos pertinentes, preencher 
todos os vazios e encontrar os "elos perdidos" conduz ao perigo de 
voltarmos a gerar fábulas históricas e tentarmos responder perguntas 
sem resposta. Falo muito mais no sentido de procurarmos produzir 
etnografias diacrônicas e não sincrônicas, aliando história e memória 
para reconstituir as formas e os padrões de ação coletiva. 

Pesquisas recentes sobre resistência, adaptação e consciência 
social entre os índios na Amazônia (Turner, 1993) mostram como é 
possível juntar elementos etnográficos e históricos para entender o 
ressurgimento das identidades indígenas em contextos de 
transformações culturais onde a análise da organização social nativa 
tomou-se inseparável do estudo do contato interétnico e vice-versa. 
Reunindo histórias de vida dos membros mais velhos dos grupos, 
reconstituindo o processo de transmissão cultural da memória social, 
os aspectos da construção da noção de pessoa, a presença do branco 
no sistema de pensamento indígena, Turner demonstra que é possível 
recuperar as histórias de resistência e adaptação, tomando as formas 
sociais e culturais nativas não isoladamente mas dentro da realidade 
histórica mais ampla. 

Como diz Homi Bhabha ( 1994 ), um autor preocupado com a 
localização das culturas: "viver nas fronteiras é a arte do presente". 
Os termos espaciais dessa dinâmica privilegiam as metáforas de 

. - . . . . -opostçao, como centro e margem, znterzor e exterior, poszçao e 
fronteira. O interesse se volta, então, para a possibilidade de inverter 
os mapeamentos, questionar as distribuições convencionais de poder, 
chamar atenção para tudo que tem sido deixado de fora, excluído do 
jogo de reconhecimento. 

A metáfora das fronteiras culturais nos fala da tentativa dos 
indivíduos e dos grupos de recuperar o controle daquilo que lhes 
fugiu, que os engolfou, da necessidade de "reterritorializar", para usar 
uma expressão da moda, e montar estratégias capazes de dar 
visibilidade política às diferenças culturais. 

• 
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4. A representação política da diferença 

De uma forma mais ampla, as novas abordagens de 
"relocalização" das culturas contemporâneas e mobilização de 
fronteiras culturais trazem o desafio de pensar a história indígena 
deslocando o foco de análise da dominação cultural externa para as 
narrativas das lutas pela afirmação étnica dos povos en1 contato. Para 
além das subjetividades originárias, o novo interesse teórico e político 
volta-se para as situações, momentos e processos produzidos na 
articulação das diferentes culturas em presença. 

Ainda segundo Bhabha ( 1994:34), é nos interstícios das 
fronteiras culturais, na superposição e no deslocamento dos domínios 
da diferença, que a intersubjetividade e a experiência coletiva das 
comunidades de interesse são negociadas e legitimadas. Esse processo 
coloca num lugar central as formas de representação da identidade 
étnica, com seus sinais diacrí ticos, seus critérios de auto-definição e 
seus padrões de den1arcação do "nós" e do "outro". 

Alguns estudos que tratam da construção da pessoa nas 
sociedades indígenas (Seeger et al., 1979; Novais, 1993) chamam 
atenção para uma questão fundan1ental no conceito de identidade, que 
tem a ver com o deslocamento do problen1a da representação do 
outro para o problema da representação e 111 si. Do n1esmo modo, é de 
especial interesse a reavaliação das relações entre mito e história 
(Hill, 1988; Turner, 1988) e do papel das narrativas na representação 
cultural e nos modos de 1nanifestaçào das diferenças. 

A reflexão mais recente sobre os n1odos de representação 
social preocupa-se cotn as jor111as de expressão da etnicidade e não 
apenas com seus conteúdos. A relação fonna-conteúdo conduz ao 
interesse renovado da antropolqgi a pela questão da linguagem, ou das 
linguagens: a palavra, a i n1 agc n1 , o son1. a n1usica, as vozes, 
examinando as poss ibilidades de expressão em diferentes gêneros e 
diferenciando as práticas di scursivas destinadas a comunicação 
interna e aquelas voltadas a para con1unicação exten1a (Ramos, 1988). 

Como diz Alcida Ran1os, saben1os que os índios estão e 
sempre estiveram engajados e1n interpretações e reinterpretações do 
contato mas hoje vemos surgir um "índio interétnico" (Ramos 1995), 
um ator que reconhece a limitação da oralidade como eficácia 
política, apropria-se de novos canais de expressão - a escrita, o 
gravador, a câmara de vídeo - e interage com a mídia a fim de obter 
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' modos mais eficazes de luta pelo reconhecimento. E a resistência à 
incorporação que, mais uma vez, dá visibilidade ao índio, fazendo 
com que a sociedade como um todo se dê conta de sua existência 
concreta. 

O debate teórico dessas novas realidades se concentra nas 
representações elas mesmas enquanto poder, ou no funcionamento de 
um "poder-em-representação". Trata-se, aqui, de controlar não 
somente o poder concreto mas também as linguagens concebidas para 
sifenciar ou fazer falar aqueles a quem personificam na representação. 
Em meio à cultura visual contemporânea, imagem e representação 
explodem em significados inesperados. 

No entanto, uma pergunta se insinua, insistente, como desafio 
específico da política das diferenças, para os povos indígenas: como 
são formuladas as estratégias de representação e poder por 
comunidades que podem não ser dialógicas mas sim profundamente 
antagônicas e conflituosas? 

5. O dilema das novas situações mundiais 

Mais que um desafio, a pergunta acima coloca o dilema de 
como nos posicionarmos politicamente,· diante das novas formas de 
etnicidade. Mudou o mundo, mudaram os contextos mas parece que 
ainda não nos demos conta disso suficientemente. Considerando que 
não vivemos mais "situações coloniais" "neo-coloniais" ou mesmo de 

~ 

''colonialismo interno" e sim "situações mundiais", sejam elas 
globalizantes ou localizadas, então, como pensar as difet:enças 
culturais? 

Dito de outra forma, no caso brasileiro, como dar conta das 
situações emergerites no interior de uma mesma sociedade que ora se 
quer pluralista e multiétnica, ora luta ainda para se afirmar enquanto 
nação, perante a realidade internacional? Como superar as 'velhas 
polêmicas da identidade nacional contrapostas a um outro exterior e 
estranho da qual a sociedade tenta se libertar enquanto nação 
autônoma sem, para isso, tenta justificar a violência integracionista, a 
negação do direito à diversidade cultural no interior da nação? 

Sabemos que nas sociedades como a nossa, em que os 
indivíduos e os grupos vivem sob a ameaça constante da 
arbitrariedade e da violência, as propostas utópicas e idealizadas que 



52 ÍNDIOS DO NORDESTE: TEMAS E PROBLEMAS 

pressupõem o "convívio na diferença" se vêem bloqueadas, perdem as 
possibilidades de desenvolvimento. Nesse contexto, as diferenças 
históricas entre as culturas tendem a perpetuarem-se sem que se 
concretize uma base organizacional positiva da identidade. A 
insegurança e a instabilidade atuam de forma repressiva sobre as 
possibilidades de interação, mesmo quando se tenha conseguido uma 
complementaridade potencial de interesses e uma consciência da 
necessidade de reconhecimento dos direitos das minorias. 

Defrontando-se· com situações diferenciadas de negociação, 
enfrentamento e acomodação, refazendo seus modos de vida, 
reelaborando suas identidades, reinventando tradições, abandonando 
antigos costumes e · incorporando novos elementos às suas 
experiências e visões de mundo, os povos indígenas enfrentam como 
principal problema a dificuldade em permanecer nos territórios 
tradicionalmente habitados por seus antepassados e, dessa forma, dar 
continuidade aos seus modos de ser e de viver. Mas a luta pela 
demarcação das terras indígenas enfrenta interesses contrários 
poderosos e conflitantes. / 

Como falar em respeito à diferença, reconhecimento do outro, 
nessas circunstâncias? Até que ponto os processos pelos quais se 
conserva a unidade étnica podem ser transformados e de que modo a 
persistência da identidade pode ser afetada pelas condições mais 
amplas de instabilidade e injustiça social? 

As respostas a tais perguntas não são fáceis de obter, nem é 
minha pretensão tentar solucionar o dilema proposto. As novas 
"situações mundiais" tomam difícil estimar os efeitos da mobilização 
da identidade étnica e as conseqüênc~as dos movimentos emergentes. 
O que, sim, podemos fazer é reconhecer que as perspectivas globais 
do nosso tempo são de .grande relevância para os grupos étnicos e 
para todos ~ós, uma vez que os movimentos sociais e a luta pelos 
direitos não estão restritos às condições internas de nenhum grupo em 
particular. 

A própria existência dos povos indígenas pode variar devido a 
transformações que não guardam relação critica direta com a sua 
própria vontade e sim com as circunstâncias históricas mais amplas 
da época que vivemos. Estamos de acordo com Homi Bhabha, para 
quem, na perspectiva das minorias, a articulação social da diferença é 
uma negociação complexa e contínua, que procura legitimar as 



QUATRO DESAFIOS E UM DILEMA DA HISTÓRIA INDÍGENA 53 

culturas híbridas emergentes em momentos de transformação 
histórica. Essa forma de ver o contato leva o autor a destacar o lugar 
da tradição e sua persistência, a partir da periferia do poder, dos 
lugares que ainda ontem estavam "fora de foco" e hoje ganham o 
centro da cena. 

Bhabha desconstrói e reinterpreta as narrativas já produzidas 
sobre o passado e aponta. para um futuro feito de outras histórias, 
compostas a partir de vozes dissonantes e dissidentes. .onde as 
fronteiras tomam-se o lugar de onde a/gu.ma coisa começa a se 
apresentar. Seu empenho é mostrar que conceitos como culturas 
nacionais homogêneas, transmissão consensual de tradições históricas 
ou comunidades étnicas "orgânicas" - como objeto de estudo de 
historiadores, antropólogos e outros especialistas - estão em profundo 
processo de redefinição, abalando ·as próprias concepções de 
historicidade e cultura. 

Seguindo as pistas abertas nessa direção podemos concluir 
que o efeito mais significativo dos desafios postos ao entendimento 
dos processos por que passaram e estão passando os povos indígenas 
não, como se julgava até recentemente, a mera proliferação de 
"histórias alternativas dos excluídos". O que se vê são novas bases 
teóricas, muito mais instigantes para se pensar a efetivação do 
reconhecimento de sua presença, viva e atuante, em nossa história. 

Mais uma vez, portanto, é o desejo de reconhecimento que 
está em jogo, o retomo do desempenho da identidade como interação, 
recriação dos sujeitos e reassentamento das comunidades de fronteira. 
E é também a busca dos espaços de intervenção das minorias na 
totalidade da sociedade brasileira, que emergem nos interstícios 
culturais e introduzem a invenção criativa da existência nos 
horizontes do possível. 
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