DINÂMICAS CULTURAIS INDÍGENAS E SUAS RELAÇÕES
COM LUGARES DE IDENTIFICAÇÃO

Nauíra Zanardo Zanin (UFSC/UFFS) 1

Resumo: O presente artigo apresenta reflexões sobre alguns posicionamentos
assumidos por grupos indígenas, a partir de situações que tive a oportunidade
de participar e observar. Buscarei dialogar com autores que trazem a
identidade como um atributo relacional, que se refere à interação com outros,
aproximando-me da argumentação sobre

a identidade cultural e suas

transformações, que carrega m a necessidade de reconhecer as dinâmicas
inerentes às vivências (inter)culturais e suas relações com lugares simbólicos
que compõe

o patrimônio imaterial. Também são apresentadas reflexões

acerca do papel da escola indígena como instrumento para a reafi rmação de
suas identidades étnicas, e a relevância dos ambientes escolares expressarem
representações simbólicas com essa intenção. Para finalizar, utilizo -me dos
“lugares antropológicos” de Marc Augé (1994) relacionando -os com as
situações descritas, que contemplam lugares de identificação de comunidades
indígenas, alguns deles presentes em memórias ancestrais, mas ainda vivos e
relacionados ao seu patrimônio imaterial.
Palavras-chave: dinâmicas culturais indígenas; lugares de identificação;
patrimônio imaterial

Arquiteta e Urbanista e Mestre em Engenharia Civil na Linha de Edificações e Comunidades Sustentáveis, pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Arquitetura
e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina (PósARQ/UFSC). Professora do Curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Erechim/RS. E-mail: nauira@nauira.arq.br
1

DINÂMICAS CULTURAIS INDÍGENAS E SUAS RELAÇÕES
COM LUGARES DE IDENTIFICAÇÃO

INDIGENOUS

CULTURAL DYNAMICS AND THEIR RELATIONS WITH PLACES
OF IDENTIFICATION

Abstract: This article presents reflection s upon some positions undertaken by
indigenous groups

based on situations which I have had the opportunity to

participate in and observe. I attempt to have a dialogue with authors who bring
the identity as a relational attribute which refers to the interaction with others,
approaching the debate about the cultural identity and its transformations,
which carry along the need to acknowledge the dynamics inherent to the
(inter)cultural experience and their relations with symbolic places that compose
the immaterial heritage. Reflections on the role of the indigenous school as an
instrument for the reaffirmation of its e thnical identities, and the relevance of
the school environments to express symbolic representations with this intention
are addressed as well. Finally, I make use of "anthropological places" by Marc
Augé ( 1994 ) connecting them to the described situation s, which contemplate
identification places of indigenous communities, some of them present in their
ancestral memories, yet still alive and related to their immaterial heritage.
Keywords: indigenous cultural dynamics; identification places; imaterial
heritage

Cadernos NAUI Vol. 5 , n. 8, jan-jun 2016

2

DINÂMICAS CULTURAIS INDÍGENAS E SUAS RELAÇÕES
COM LUGARES DE IDENTIFICAÇÃO

Introdução
Es te se nt imi ent o de pérd i da d e aut ent ic id ad, de l a moder ni dad qu e
arrui na ci ert a e se nc ia o f uent e, no es nu ev o. ( .. .) Rep et idam ent e a
trav és de lo s m i len io s e l camb io s e c onf ig ura com o de sor den , los
produ ct os pur os en loq ue c en ( CLI FFO RD , 1 995 , p . 1 8).

Perante a modernidade, realidades locais transformaram -se, populações
nativas, sobreviventes de uma interação violenta e usurpadora que chegava a
acreditar em seu extermínio, ainda que com uma aura nostálgica pela perda da
‘essencia’ de produ tos puros, permanecem e adaptam -se, desdobram -se e
permanecem. Sua permanência provoca desconcerto. Evocam “purificaciones
estéticas artificiales” (WHISNANT, 1983, apud CLIFFORD, 1995, p. 19), no
ímpeto de salvaguardar algo que já não está lá. Ao menos, nã o como era
antes.
Clifford (1998) apresenta uma posição oposta à diluição cultural que
desintegraria

costumes

característicos

locais

dos

produtos

puros

das

Américas, deslocando o olhar de uma situação inevitável de atraso dessas
populações perante o mundo ‘moderno’. Ao contrário, não considera que essas
autenticidades estejam em perigo, mas ressalta a autonomia dos povos
originários, sua inventividade e apropriação, em um contexto de constantes
deslocações identitárias.
De spu es de 1 950 los p u ebl os en cuy o nom bre h abi an ha bla do
admi ni str ador es y mi sio n eros d e O cc ide nte e mpe z aron a a ct uar y
hab lar c on m ás f uer za p o r si m is mos en u n es ce na rio g lob al . Fue
cad a v ez má s d ifí ci l m an tener lo s e n sus lu gar es (trad ic ion al es) .
Di st int os mod os de v id a, des tin ado s al gun a vez a fund irs e con e l
‘mun do mo der no’ r eaf irma ron su s di fer enc ia s, e n for mas n ove do sas
(CLI F F O RD , 1 995 , p . 2 1).

Os sujeitos indígenas podem, segundo o autor, apresentarem -se como
pessoas híbridas, fusionadas, redefinidas, “un pasado norteamericano nativo
que se está transformando en un futuro inesperado” (CLIFFORD, 1995, p. 21).
Definitivamente, a assimilação cultural que se previa não se efetivou por
completo, e a cada dia novos grupos originários das Américas reclamam o
reconhecimento de suas identidade s indígenas, como aconteceu com os
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Charrua, no Rio Grande do Sul (ACUAB; VICTORA; LEITE, 2013). E
diariamente se renova, frente às manifestações preconceituosas a que estão
submetidos, a luta dos povos nativos pelo reconhecimento de suas identidades
étnicas e pela efetivação de seus direitos.
O termo ‘índio’, embora não represente a diversidade existente, engloba
uma categoria jurídica e, dessa forma, representa a bandeira de uma luta
comum: “O ‘índio’ não é uma unidade cultural, mas uma identidade legal
acionada para obter o reconhecimento de direitos específicos” (OLIVEIRA,
1996, p. 32). Ou, como coloca Clifford (1995, p. 27): “Si su autenticidade es
relacional, no puede haber esencia, excepto como invención política, cultural,
como una táctica local”.
Os grupos indígenas, como argumentam também Oliveira (1996), Cohn
(2001) e Gallois (2006), entre outros autores, permanecem equivocadamente
no imaginário como símbolos de uma autenticidade nativa, cuja identidade não
deveria se renovar, mas manter -se cristalizada como uma cultura originária
que pertence às matas, à natureza, tão fundida a ela que não se suporiam
interações culturais e transformações decorrentes. Contudo não é o que se
apresenta na realidade e os autores citados reforçam a necessidade de se
reconhecer as dinâmicas culturais como algo inerente à produção da cultura e
à identificação dos sujeitos coletivos.
Hall (2004, p. 39) traz esclarecimentos nesse sentido, considerando que
“em vez de falar em identidade como uma coisa acabada, deveríamos fal ar em
identificação, e vê -la como um processo em andamento”. Clifford (1995, p. 25 26) segue nessa argumentação: “Sostengo que la identidad, considerada
etnograficamente, debe ser siempre mixta, relacional e inventiva. (...) la
identidad colectiva como un processo inventivo discontinuo, a menudo hibrido”
(...) “La identidad es conyuntural, no esencial”.
Castells

(2008a)

transparece,

na

prática

dos

processos

de

reconhecimento de bens de referência cultural, a preocupação em contemplar
manifestações culturais como componentes vivos da nação, suscetíveis a
mudanças. Nesse sentido, a identificação de grupos específicos pode ser
reforçada com o reconhecimento de seu patrimônio material e imaterial.
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Lugares simbólicos, ou sagrados, que possuem significados cultura is, como já
argumentava Velho (2006), também são permeáveis a mudanças.
Se o pa tri môn io é um a rtefa to cu lt ura l, el e próp rio se mpre s e
(re)cr ian do, n os af as tan do de uma p os tura e s sen ci al ist a, a
ide nti dad e qu e no s pre oc upa e d á se nt ido e co nti nui dad e a es se
patr imô nio é a que pre ssu põe tr an sfor ma çõe s (a pro pria ção ) de se u
pas sad o na su a pró pri a v i vên ci a e a man ipu la çã o d e se us a tri but os
de a lter ida de com o for ma de def esa de d ire it os ( CA ST E LL S,
2008 a, p. 19) .

Castells apresenta reflexões sobre identificação d e bens de referência
cultural, destacando os lugares com sentidos culturais, que, segundo o
Inventário Nacional de Referências Culturais (IPHAN/INRC, p. 32 apud
Castells, 2008b, p. 82) são “reconhecidos e tematizados em representações
simbólicas e narrativas (...) identificados e delimitados pelos marcos e trajetos
desenvolvidos pela população em atividades que lhe são próprias”, podendo
constituir “lugares focais da vida social de uma localidade”.
Hall apresenta, a partir de Giddens, a distinção entre espa ço e lugar: “o
lugar é específico, concreto, conhecido, familiar, delimitado: o ponto de
práticas sociais específicas que nos moldaram e nos formaram e com as quais
nossas identidades estão estreitamente ligadas” (GIDDENS, 1990, apud HALL,
2004 p. 72). Os lugares são onde se estabelecem relações sociais e
identificações individuais e coletivas. Augé (1994) considera o termo ‘espaço’
mais

abstrato

que

‘lugar’,

pois

o

segundo

sempre

pode

referir

um

acontecimento, um mito ou uma história. O lugar contempla um “sentido
inscrito e simbolizado”, conceituado pelo autor como “lugares antropológicos”,
que

podem

ser

definidos

como

identitários,

relacionais

e

históricos,

representam também “lugares de memória”, como escrito por Pierre Nora
(AUGÉ, 1994, p. 67 e 70). Seg uindo nessa compreensão, Augustín Frago
(2001, p. 78) argumenta que “todo espaço é um lugar percebido” de acordo
com uma percepção cultural. “Por isso”, segue o autor, “não percebemos
espaços, senão lugares”, com significados, memórias, e interpretações
específicas, que dependem também de sua “dimensão simbólica”.
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Para a compreensão sobre o simbólico, recorro a Geertz (1989), ao
esclarecer

que

os

símbolos

expressam

significados

que

auxiliam

na

interpretação da experiência individual e na organização de sua conduta. Os
símbolos sagrados podem ser compreendidos como integradores de normas
moral-estéticas. Atividades simbólicas, como religião, arte e ideologia são
“tentativas de fornecer orientação a um organismo que não pode viver num
mundo que ele é incapaz d e compreender” (GEERTZ, 1989, p. 158).
Ao refletir sobre as dinâmicas vivenciadas na sociedade contemporânea,
Gilberto Velho (2003, p. 26) argumenta que “os indivíduos (...) estão na
interseção de diferentes mundos”, contudo, “mantêm, em geral, uma identid ade
vinculada a grupos de referência. (...) O trânsito entre diferentes mundos (...) é
possível, justamente, graças à natureza simbólica da construção social da
realidade” (VELHO, 2003, p. 29).
Partindo dessas observações, gostaria de refletir aqui sobre a lguns
posicionamentos assumidos por grupos indígenas, a partir de situações de que
tive a oportunidade de participar e observar. Buscarei dialogar com autores
que trazem a identidade como um atributo relacional, que se refere à interação
com outros, questionando a sobrevalorização de essências ditas ‘puras’, que
consideram, em verdade, serem mistas ou híbridas, conforme Clifford (1995),
Hall (2004) e Castells (2008a).
A partir desses autores, aproximo -me da argumentação sobre a
identidade cultural e suas t ransformações, que carregam a necessidade de
reconhecer as dinâmicas inerentes às vivências (inter)culturais e suas relações
com lugares simbólicos que compõem o patrimônio imaterial. Continuo com o
questionamento acerca do papel da escola indígena como in strumento para a
reafirmação de suas identidades étnicas, e a relevância dos ambientes
escolares expressarem representações simbólicas com essa intenção. Para
finalizar, utilizo -me dos “lugares antropológicos” de Marc Augé (1994),
relacionando-os com as situações descritas, que contemplam lugares de
identificação de comunidades indígenas, alguns deles presentes em memórias
ancestrais, mas ainda vivos e relacionados ao seu patrimônio imaterial.
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1. Lugares simbólicos de manifestação de identidades culturais
Para começar, lembro agora de dois exemplos: o Festival do Senhor de
Qoyllu Rit’i, no Peru; e os eventos abertos realizados nas aldeias Guarani.
No curto período em que morei no Peru, ficou muito clara para mim a
vivência constante das manifestações cult urais locais. Tudo remetia ao
sincretismo religioso, que também estava explícito na arquitetura colonial,
construída sobre as ruínas dos templos incas. A cidade de Cusco, em grande
parte, vive do turismo, enaltecendo comemorações e celebrações religiosas e
culturais, predominantemente enfocadas nas culturas nativas, como atrativos
para movimentar a economia local. Aparte disso, as populações locais, de
campesinos a escolares e comerciantes, participam dessas celebrações com
muito orgulho e fervor, em uma le gitimação do cenário que se constrói. Todos
participam? Todos concordam e legitimam? Certamente que não... existem
ainda manifestações paralelas. Mas o calendário festivo e o cenário armado
têm uma força surpreendente, ao menos para uma brasileira desavisa da.
Ao sair pela noite, em bairros tranquilos, chamavam a atenção os
grupos ensaiando danças na rua, sob o céu, em noites frias que antecediam
em meses as grandes celebrações. Foram tantas manifestações culturais, em
espaços simbólicos e apartados, que não seria possível descrevê -las todas
aqui. Mas cito algumas, como exemplo: Procesión del Señor de los Temblores
(Semana Santa); Peregrinação e Festival de Qoyllur Rit’i, na lua cheia que
antecede Corpus Christi; Procesión de los Santos (em Corpus Christi); F estival
de danças na Plaza de Armas; nascer do sol no solstício de inverno; e o
famoso Inti Raimi, a Festa do Sol 2. Destes, descreverei um pouco do que
observei na peregrinação ao Senhor de Qoyllur Rit’i.
Qoyllur Rit’i é como os nativos chamam a montanha Ausangate, que na
língua quéchua significa “estrela nevada”. Essa montanha, que representa
ícones religiosos chamados apus (picos altos, ou deuses tutelares), aporta
significações que remontam às culturas originárias, seus mitos e crenças.
2

Para saber mais sobre o calendário de festas de Cusco: http://www.cusco-peru.info/cusco_calendario_fiestas.htm.
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Nesse local, o Vale de Sinakara, foi construído um templo católico. O Festival
de Qoyllur Rit’i remete a rituais pré -hispânicos, mas hoje representa o
sincretismo religioso vivenciado pelas populações locais, somado à integração
dos sistemas de trocas campesinos e do sist ema capitalista consumista em que
estão imersos. Participam da festa todos que se sentem convidados e, dessa
forma, fomos, eu e meu companheiro, vivenciar algo novo.
Depois de uma longa subida, de mais de cinco horas durante a
madrugada, alcançando a alti tude aproximada de 5 mil metros, chegamos ao
local do festival junto com o amanhecer. Não tínhamos guias, apenas umas
poucas orientações de pessoas que já tinham ido à festa em anos anteriores.
Chegamos ao topo exaustos, congelados pelo frio de maio, pela altitude e pela
proximidade com a montanha nevada. A caminhada nos aquecia, porém
precisávamos

descansar

ao

sol,

que

despontava

atrás

da

montanha.

Vislumbramos um local perfeito para montarmos nossa barraca, onde em breve
estaria ensolarado e poderíamos de scansar. Nossa intenção era passar a
próxima noite ali, pois muito da festa acontecia na madrugada, sob as estrelas
(a festa está relacionada à constelação de Plêiades). Ao montarmos a barraca,
porém, nosso vizinho veio informar que ali era um local reserv ado, que logo
chegaria uma família de campesinos que sempre usava aquele espaço.
Então, observamos que havia m diferentes grupos na encosta da
montanha, cada qual com suas vestimentas próprias e constatamos que
éramos um ‘peixe fora d’água’ ( outsiders). Nosso vizinho nos mostrou onde
ficava o lugar para acampamento de estrangeiros, ao pé da montanha, em um
local bastante úmido, com pouco sol e próximo do tumulto das festividades.
Entendemos imediatamente o recado: essa festa, esse lugar, lhes pertencia,
era seu território. Podíamos ficar, em determinadas condições. Pedimos para
descansar um pouco ali, ao sol, pois estávamos muito desgastados pela
caminhada. Ao final, nos apresentamos, conversamos, e estabelecemos uma
relação empática. Até mesmo a família que chegou foi simpática conosco,
porém a impressão inicial de deslocamento fora impactante e acabamos
desistindo de pernoitar no vale, temendo também por não estarmos preparados
para enfrentar o frio da madrugada.

Cadernos NAUI Vol. 5 , n. 8, jan-jun 2016

8

DINÂMICAS CULTURAIS INDÍGENAS E SUAS RELAÇÕES
COM LUGARES DE IDENTIFICAÇÃO

Sentados ali, como em uma arquibancada na enc osta da montanha,
tomada

pelos

acampamentos

dos

campesinos,

podíamos

vislumbrar

o

panorama completo daquela paisagem: os peregrinos, como formigas, indo e
vindo pelo estreito caminho que contorna a montanha e dá acesso à festa
(figura 1); o portal de entra da, com vendedores de amuletos (miniaturas de
carros, casas e outros bens materiais), que servem para realizar pedidos e
fazer promessas ao Senhor de Qoyllur Rit’i; o palco das apresentações, onde
se sucediam grupos ricamente caracterizados em danças e tea tralizações
consagradas (figura 2); o templo católico, com filas de fiéis se assomando à
porta de entrada; o topo da montanha, com pequenos pontinhos em movimento,
emissários que buscavam um pedaço de gelo para ser levado até sua
comunidade no retorno para casa. Um todo vibrante de cores e sons, cheiros e
texturas. A rica diversidade cultural cusquenha expressa e vivenciada em um
lugar ancestral, repleto de representações simbólicas e marcas identitárias,
híbridas e sincréticas (CANCLINI, 1997). Para mim, e sse representa um
exemplo

de

adversidade.

reinvenção
De

das

populações

ressignificação,

em

locais.

um

De

universo

permanência
de

na

significados

compartilhados (VELHO, 2003).
Figuras 1 e 2: Peregrinação do Festival de Qoyllur Rit’i; grupo de dançarinos caracterizados.

Fonte: Nauíra Z. Zanin.

O festival é organizado e apropriado para as diferentes comunidades
nativas, como um espaço de demonstrações culturais e fortalecimento de
identidades. Contudo, não somente os campesinos da região participam, mas
também alguns citadinos, com suas vidas imbricadas na urbanidade de Cusco,
Cadernos NAUI Vol. 5 , n. 8, jan-jun 2016
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mesmo alguns que vivem do turismo. Também eles se identificam com a festa,
com a divindade. Fazem a peregrinação três anos seguidos, sem faltar, pois
essa é a tradição. Outros part icipantes são estrangeiros ou peruanos que se
dedicam ao trabalho de assistência às comunidades nativas, bem como
estudiosos, sociólogos, antropólogos. Mas esses têm seu lugar próprio naquele
contexto.
Com relação a essa participação, Hall (2004, p. 77) tr az uma crítica bem
direcionada: “Ao lado da tendência em direção à homogeneização global, há
também uma fascinação com a diferença e com a mercantilização da etnia e da
alteridade. Há, juntamente com o impacto global, um novo interesse pelo
local”. Então, podemos nos perguntar quais são as consequências desse
interesse para as comunidades locais? Em que medida elas se apropriam
dessas situações, como bem ilustra Canclini (1997), ao se referir a Tijuana?
Para auxiliar nessa reflexão, trago outro exemplo, que encontro na
abertura das comunidades Guarani em uma tentativa de aproximar a sociedade
envolvente por meio de festas organizadas para apresentarem seu modo de
vida. Nesses eventos, a comunidade se prepara para receber visitantes não
indígenas, em um rotei ro de visitação que integra diversas atividades, como
falas de representantes, apresentações de canto e dança, comidas típicas e
venda de artesanato local. Em um desses eventos, uma comunidade Guarani
conduziu os visitantes a uma clareira na mata, onde tin ham construído
exemplares de sua arquitetura ‘tradicional’ (figuras 3 e 4), utilizando materiais
naturais que são elementos sagrados encontrados em lendas e mitos (ZANIN,
2006). Nesse cenário criado para receber os visitantes, foram realizadas
apresentações de canto e dança relacionadas à sua religiosidade, incluindo a
teatralização de processos de cura, que acontecem na Opy (Casa de Rezas),
com a figura do Karaí (líder espiritual). Entende -se que essa encenação está
relacionada à proteção de seus lugares s agrados, como o pátio da Opy, que
tem acesso restrito.
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Figuras 3 e 4: Teatralização de cerimônias; exemplar construído para demonstração

Fonte: Nauíra Z. Zanin.

Estudiosos apontam que os Guarani, especialmente os Mbyá, eram
menos abertos ao contato com não indígenas. Isso ainda se demonstra em
alguns aspectos de seu modo de vida, como sua resistência à miscigenação.
Essa situação de abertura das comunidades em momentos festivos revela a
utilização e administração de elementos de seu patrimônio imate rial para
fortalecer sua imagem perante a sociedade envolvente, gerar renda e cativar
parceiros para suas lutas. Revela uma tática de sobrevivência, de permanência
e reinvenção. Educam o olhar do outro, adaptam -se a essa necessidade de
convívio.
Essa abertura, que tem origem nas próprias comunidades, enquadra -se
no que Cordeiro e Costa (1999) caracterizam como iniciativas endógenas, que
promovem, por meio de manifestações culturais, o fortalecimento de sua
autoimagem e sua representatividade como genuína. C ontemplam as duas
abordagens de patrimônio cultural apresentadas por Castells (2008b): como
referência para a memória e identidade; e como recurso, frequentemente
vinculado ao turismo. Esses eventos organizados, por outro lado, podem
também ser compreendid os como atuações simbólicas, a partir dos argumentos
de Canclini (1997). Biase (2001) deixa ainda mais explícita a crítica às
construções identitárias fictícias para promoção do turismo, trazendo exemplos
em que a arquitetura colabora na encenação de uma v ida cotidiana que remete
à época da colonização italiana no Rio Grande do Sul, desconsiderando ou
ocultando a contemporaneidade.
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Essas situações podem também revelar identidades híbridas (CANCLINI,
1997), que se adaptam e se transformam, como descrito por Hall (1996).
Relaciono isso com a fala dos Mbyá Guarani, que dizem manter duas casas,
uma autóctone e outra proveniente de intervenção governamental, pois a
primeira conecta-os com sua cultura, com suas divindades, enquanto a
segunda serve para ‘guardar’ a s coisas que facilitam sua inserção no ‘mundo
dos brancos’, como eletrodomésticos e roupas limpas, a serem utilizadas
quando se dirigem à cidade, de modo a evitar ou minimizar reações
preconceituosas decorrentes do cheiro de fumaça ao andarem de ônibus –
expressando o contraste de significados representado pela fumaça, que tem
caráter sagrado dentro da cultura (ZANIN, 2006).
Outra situação vivenciada pelos Mbyá Guarani, em sua relação com a
sociedade envolvente, é a prática de venda de artesanato no centro das
cidades. Mesmo com as transformações ‘estratégicas’ para revitalizar e
‘higienizar’ espaços de comércio na área central das cidades, entendo que a
presença indígena se apresenta como uma ‘tática’ vernácula dos ‘sem -poder’,
perante as paisagens que dema rcam espaços de poder, como argumenta Leite
(2002) a partir do diálogo entre conceitos de De Certeau e Zukin. É possíve l
ainda refletir sobre a reapropriação de lugares ancestrais de ocupação
indígena, como apresenta Fagundes (2013), caracterizando o que Z ukin (2000,
apud Leite, 2002) denomina de construção social vernacular.
Fagundes relata manifestações preconceituosas de intolerância dos não indígenas perante a presença indígena no centro da cidade de Porto Alegre,
especialmente pelo fato de geralmente a s mães mbyá guarani estarem
acompanhadas de suas crianças, em um situação considerada inadequada para
a infância. Contudo, as vozes indígenas trazidas pelo autor argumentam no
sentido contrário, de que as crianças precisam estar sempre junto de suas
mães, em uma vivência cultural denominada poraró, que está relacionada com
sua formação como pessoa Mbyá, um aprendizado de sua capacidade social
em “momentos indispensáveis que acarretam a continuidade das formas de
sociabilidade e troca cultural intra e interé tnica” (FAGUNDES, 2013, p. 69).
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Esse desconcerto que a presença indígena acarreta, ainda está
vinculado à imagem de que os indígenas não pertencem às cidades, mas às
matas, e que sua presença ali está descontextualizada. Provoca incômodo e
expressa certa intolerância preconceituosa, como destacam Oliveira (1996),
Cohn (2001) e Gallois (2006). Como bem argumenta Clifford (1995), as
transformações e adaptações dos produtos puros, nativos das Américas,
enlouquecem.
En tod o el mun do l as pob lac io nes in díg ena s h an te nid o qu e
haber se la s con l as fu er zas d el ‘pr ogr eso ’ y de la ‘ un ifi ca ci ón
nac ion al ’. L os re su lta do s han sid o a la ve z des truc ti vo s e
inv ent iv os . G ran ca nt ida d de le ngu as, c osm ol ogí a s y v alo res s e
han per did o, al gun os l ite ralm ent e a se si nad os; pe r o e s m uc h o lo
que sim ul tán eam ent e a sid o i nv ent ado y re vi v id o en con te xto s
comp le jo s y op os ic ion al es. Si las vi ct ima s de l progre so y e l
impe rio s on déb il es , rar a s v ez so n p as iv as (C LIF FOR D, 19 95, p.
31).

Gallois (2006) cita algumas adaptações criativas de grupos indígenas
que já não têm acesso a materiais naturais para a confecção de seu
artesanato, com a substituição de taquara por plástico em cestos ou penas de
pássaros nativos por penas de galinha coloridas artificialmente. Em Zanin
(2006) são ilustradas adapta ções semelhantes com relação às construções
autóctones mbyá guarani, que na falta de acesso aos materiais naturais e pela
proximidade com os centros urbanos, reaproveitam uma variedade de produtos
industrializados. São reinvenções, adaptações, que não são bem aceitas pelo
senso comum, que reclama a autenticidade dessas representações da cultura
material (GALLOIS, 2006).
Fagundes (2013) apresenta a argumentação do cacique mbyá da
comunidade da Lomba do Pinheiro, José Cirilo Pires Morinico, que demonstra
que a prática de ir ao centro, em busca de recursos para sua sobrevivência
remete a relações culturais com o meio: quando havia matas, buscavam seus
recursos nas matas, hoje as cidades tomaram esses espaços, então seguem
dirigindo -se ao centro em busca de recu rsos, porém as trocas são outras,
foram reinventas e ressignificadas.
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En tão , o cen tro é o lug a r que os Gua ran i mo rav a m ant ig ame nte ,
tin ham sua s f amí li as . N ão é qu e a gen te q ue ira vi v er de ss e j eit o,
mas a soc ie dad e tem que en te nder q ue e ss a forma é p ara
so br ev iv er, p ara lev ar e ven der ar te san ato . N o ce ntro t amb ém é
lug ar d e a rte san ato . Jo sé Cir il o Pi res Mor in ic o ( SM DH S U, 20 10, p.
19 - 23 , a pud F AG U ND E S, 2013 , p . 7 2).

Essa permanência nos centros das cidades, embora os façam parecer
descontextualizados, repre sentam o vínculo que mantêm com seus territórios
ancestrais de ocupação, como demonstra a arqueologia (NOELLI et al., 1994
apud FREITAS; FAGUNDES, 2013). Representam as ressonâncias, apontada
por Castells (2014), que tendem a ser excluídas em processos de revitalização
urbana, fazendo com que o patrimônio imaterial perca sentido. Essa relação
atualizada que os Guarani estabelecem com ‘lugares de memória’ pode ser
compreendida com o auxílio de Hall, quando se refere a identidades que
atravessam fronteiras, c ompostas por pessoas dispersas de sua terra natal:
Es sa s p es soa s re têm for te s ví nc ul os com se us lug ar es d e or ige m e
sua s tr ad içõ es , ma s sem a i lus ão de um re tor no a o pas sa do. E la s
são obr iga da s a neg oc iar com as no va s c ul tura s em q ue vi vem ,
sem sim pl esm en t e s ere m as sim il ad as p or e la s e se m per der
comp le tam ent e sua s ide nti dad es. El as ca rreg am os tr aço s da s
cul tura s, d as tr adi çõ es , d as l ing uag ens e d as h is tór ias p art ic ular es
pel as qua is fo ram mar cad as ( H AL L, 200 4, p. 88 - 8 9).

Contudo, Canclini (1997) alerta que estamos imersos em um sistema
que não conseguimos evitar, apesar das transgressões e reapropriações de
espaços públicos, essa ressignificação é temporária e não consegue abafar o
peso da ordem social estabelecida. Os Guarani se dirigem ao centro, util izamse dos espaços públicos, afirmam lugares de uso periódico, reiteram sua
presença, mas repetidamente recuam e avançam frente às negociações
impostas para o uso desses espaços.
As mudanças e transformações culturais que podem ser observadas
junto aos Guarani são muitas, e a todo momento geram críticas por parte dos
não indígenas. A todo momento precisam argumentar por que utilizam o
telefone celular, roupas e automóveis(!). Usar o telefone celular em uma
conversa em Guarani fortalece as redes de parentes co, fortalece as dinâmicas
culturais, dizem eles (ZANIN, 2006).
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2. O espaço escolar como imagem da identidade indígena
A escola dentro das aldeias também está sujeita a esse tipo de
questionamento. Historicamente, um instrumento oficial de homogeneização
das diferenças, de inserção na massa da nação, a escola, por suas
características de organização de tempos e espaços, por seus objetivos
implícitos de formação de cidadãos e preparo para construir uma nação
produtiva, traz algumas polêmicas pela sua presen ça em comunidades
indígenas.
Bergamaschi (2005) aponta que em algumas comunidades os Guarani
não desejavam a escola, pois seria mais uma forma de afastá -los do seu modo
de vida (o Nhanderekó). Gradativamente, porém, esse quadro está se
transformando, e hoje as escolas que estão presentes nas aldeias sustentam o
argumento de ser um instrumento para auxiliá -los no diálogo com os não
indígenas, em sua busca pela efetivação de seus direitos. Esse exemplo
reflete claramente a dinamicidade das decisões internas, que mesmo com
mudanças e inovações, não deixam de defender a tradição cultural. Nas
palavras de Bergamaschi (2005, p. 222): “transformam -se para manterem-se
Guarani”.
Em documentos oficiais que tratam da

escola e em falas de

representantes indígenas a esco la também aparece como um meio de
fortalecer suas identidades étnicas (ALTINI, 2014; BRAND; CALDERONI, 2012;
BACKES, 2014; SILVA, 2014; BRASIL, 1996). A escola representa um
fortalecimento da cultura? Talvez, certamente não essa escola convencional
que é questionada constantemente pela sua desvinculação com tempos e
espaços de vida (SILVA; ZANIN, 2015). A escola indígena hoje está
estruturada legalmente para ser diferenciada, específica, intercultural e
bilíngue, contemplando seus processos próprios de apre ndizagem (BRASIL,
1988; 1996). A efetivação dessas legislações, na prática, porém, avança
gradativamente.
Como resposta à pergunta anterior, sigo o que ouço dos indígenas e
daqueles que traduzem suas falas, deixando transparecer a educação escolar
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como instrumento de luta, de esclarecimento, de diálogo e de armamento para
a conquista de seus direitos. A escola é, então, assim como Clifford (1995)
sugere com relação às coleções de arte nativa, reapropriada localmente, ou,
como demonstram Tassinari (2008) e B ergamaschi (2005), reinventada, ou,
ainda, ressignificada nos contextos locais (BRASIL, 2007).
As falas dos Guarani conduzem Bergamaschi (2005) a compreender a
escola como símbolo de interface cultural, como um lugar que não pertence ao
modo

de

vida

tradic ional,

mas

se

insere

nas

aldeias

permitindo

reinterpretações e apropriações. Tassinari (2012, p. 280) reforça o argumento:
“A escola indígena mantem -se sempre como algo estrangeiro, não nativo,
ainda que muitas vezes quase irreconhecível como ‘instituição escolar’”.
Tassinari (2001) apresenta a escola indígena como um espaço de
fronteira, por onde fluem diferentes saberes, de acordo com a permeabilidade
desejada. Uma fronteira que não atua como limite, mas que é enriquecedora
por agregar a diversidade e que , ao mesmo tempo, possibilita a distinção de
formas de ser e estar no mundo. Por sua vez, Canclini (1997) traz as fronteiras
como terra de ninguém, onde são desterritorializadas as identidades e
questiona nesse sentido a escola indígena. Realmente, conside rar a escola
uma instituição externa a intervir nas comunidades indígenas pode levar a
essa interpretação. Por outro lado, Bergamaschi (2005) e Tassinari (2008)
argumentam sobre a reinvenção e apropriação desse espaço, historicamente
orientado à assimilaçã o cultural, mas que hoje se transforma em espaço de
luta, de fortalecimento de identidades e de instrumentalização para o diálogo.
Essa escola também é híbrida, ambígua, desterritorializada?
A resposta a essa pergunta está relacionada ao protagonismo da
comunidade escolar, de seu posicionamento e condução da escola no
estabelecimento da permeabilidade dessa fronteira. Como uma instituição
externa, porém, talvez possa se caracterizar como híbrida, pois não é
autônoma. Depende das políticas públicas, dos recu rsos da administração
pública. Por isso, momentos políticos favoráveis levam a conquistas e
possibilitam maior protagonismo, como descrito em Zanin e Dill (2016).
Contudo, mesmo em situações menos favoráveis, a tendência é o uso de
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táticas

de

resistência.. .

de

reinvenção,

de

indianização

da

escola

(BERGAMASCHI, 2007).
Simon Unwin (2013) argumenta que a criação de lugares é algo inerente
ao ser humano, que a todo momento atribui significado a parcelas do espaço.
O autor ressalta a autonomia dessa criação, qu e observo em alguns
movimentos indígenas interessados em um desenho específico de escola, que
favorece a identificação com o lugar. Unwin (2013, p. 23) coloca que “talvez a
ideia da participação coletiva seja o aspecto mais importante de pensar na
arquitetura como identificação de lugar”. O autor ainda argumenta sobre a
relevância da escolha do lugar, que também tem significado simbólico.
Com relação aos ambientes construídos , quando seu desenho é
diferenciado e teve a participação da comunidade indígena, o s ambientes
escolares têm resultado em arquiteturas simbólicas, que pela representação de
elementos culturais acolhe especificidades e assim pode contemplar lugares
apropriados para o aprendizado 3. Geertz (1989) auxilia nessa afirmação, ao
considerar que as formas simbólicas possuem significados que permitem a
compreensão de códigos morais e estéticos.
Em Frago e Escolano, encontro argumentos que reforçam a necessidade
de

se

questionar

o

simbolismo

presente

nos

ambientes

escolares,

considerando que “a orden ação do espaço, sua configuração como lugar,
constitui um elemento significativo do currículo” (FRAGO, 2001, p. 78). Nesse
sentido, Silva (2014) apresenta falas de professores indígenas, que retratam o
desejo de contemplar, no espaço escolar, usos culturai s e comunitários, bem
como a relação com o ambiente natural, como integrantes do ensino escolar.
Da mesma forma, Bergamaschi (2005) apresenta as falas dos Guarani,
que consideram todos os espaços da comunidade como ambientes de
aprendizagem: a mata, a Casa de Rezas, a roça, o rio. Esse mesmo grupo, e
não somente esse, considera a escola como um elemento que não pertence à
cultura. Mas onde então se insere a escola? Como poderia esse espaço,
demandado pelas comunidades, acolher múltiplas linguagens e permiti r fluidez

Alguns exemplos constam na coleção “História e Cultura Indígena de Santa Catarina através das Escolas”,
organizada por Ana Lúcia Vulfe Nötzhold e Helena Alpini Rosa (2011).
3
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e filtro no trânsito de saberes e de pessoas? Pois, ao que parece, são funções
ambíguas e complementares as que esse equipamento deve possibilitar.
Não há dúvidas de que, para isso, a construção da proposta pedagógica,
calendários, idas e vindas em tempo e espaço, devem ser definidos pela
comunidade escolar, na medida de seu envolvimento e interesse em legitimar a
presença dessa ‘ferramenta’ demarcadora de ‘fronteira’ em seu contexto
espacial – o que vem a interferir em suas formas de apropriação e uso do
ambiente. Assim, entendo que edificação construída para abrigar as atividades
escolares, ainda que se estenda a ambientes externos, deveria contemplar
possibilidades de uso e configuração de acordo com as formas culturais de
apropriação do espaço. Gostaria de destacar que a legislação e as
recomendações oficiais para as escolas indígenas seguem nesse sentido.

3. Patrimônio imaterial como lugares de identificação
Nos exemplos apresentados ao longo do texto, aparecem diferentes
formas

de

apropriaçã o

de

lugares

simbólicos,

contrastando

com

o

deslocamento que a presença indígena, como produto puro, provoca em
lugares que já não são claramente identificados como próprios, como nos
centros urbanos. Esses lugares podem ser relacionados, pelo seu simbolis mo,
com um patrimônio imaterial para o grupo ou para diferentes grupos com traços
comuns, como no caso do Vale de Sinakara. Mas todos os exemplos parecem
estar relacionados com lugares de identificação, inclusive as recentes escolas
indígenas, construídas a partir de uma legislação que incentiva a participação
da comunidade no desenho de seus ambientes, contemplando aspectos
específicos da configuração espacial e das arquiteturas autóctones.
Marc Augé (1994) elenca algumas categorias para a análise de ‘luga res
antropológicos’, entendidos como espaços geométricos, caracterizados pela
linha, pela interseção das linhas e pelo seu ponto de interseção, que podem
ser expressos em itinerários (caminhos, percursos), encruzilhadas (praças,
pontos de encontro e trocas comerciais), e centros (de identificação,
monumentos religiosos ou políticos). Augé preocupa -se com a dimensão
Cadernos NAUI Vol. 5 , n. 8, jan-jun 2016
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materialmente temporal desses espaços: os itinerários medidos por horas de
marcha, os centros como lugares de trocas que acontecem em dias
estabelecidos, os lugares de consagração política ou religiosa em geral que
acontecem em datas marcadas.
A partir das colocações de Marc Augé (1994, p. 52), identifico que a
montanha Ausangate, o Qoyllu Rit’i, como apu, simboliza um monumento, pela
“expressão tangível da permanência”. O templo católico construído ao pé da
montanha se favo rece disso. O Vale de Sinakara também é um lugar
consagrado, que em datas específicas recebe multidões, em uma peregrinação
que caracteriza um itinerário simbólico: “O lugar no bre que a peregrinação tem
por desfecho é por definição um lugar carregado de sentido” (AUGÉ, 1994, p.
76). Mas, mesmo depois de findados os dias de festividade, Qoyllur Rit’i
permanece no perfil do horizonte da cidade de Cusco, como uma presença
distante e constante, um monumento, identitário, relacional e histórico, nos
termos com que Augé caracteriza os lugares antropológicos. Também
permanece por ser um símbolo sagrado, como visto em Geertz (1989).
Pelas diversas oportunidades que tive de conviver e obs ervar as
relações dos Guarani com os lugares, tornou -se difícil apresentar um único
exemplo de lugar de identificação, mas talvez isso seja característico também
de suas formas fluidas de interação com os espaços, marcadas por
deslocamentos constantes, lig ados ao seu modo de ser e compreender o
mundo ou, como diria Geertz (1989), ao seu ethos e à sua visão de mundo.
Contudo, é possível identificar diferentes geometrias, como coloca Augé (1994)
presentes nas situações descritas: o cenário de apresentações na aldeia, como
uma representação de seu centro simbólico (o pátio da Opy), pode ser
caracterizado como um lugar consagrado, de demonstração para outro,
incluindo identidade e relação; os centros urbanos, como ‘lugares de
memórias’ ancestrais, hoje se caract erizam como encruzilhadas, pontos nodais
de

trocas;

as escolas também podem

ser caracterizadas como

essa

encruzilhada onde se realizam trocas, não comerciais, mas de saberes; os
seus percursos, o arriscado trânsito na beira das estradas, ou o trajeto de
ônibus, que arrisca a dignidade. É esse fluir de seus trajetos, sua permanência
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inconstante, mas reiterada, que revela a significação de seus lugares
simbólicos. Nas palavras de Augé identifico a relação dos Guarani com os
lugares: “Estranhamente, é uma séri e de rupturas e descontinuidades no
espaço que figura a continuidade do tempo” (AUGÉ, 1994, p. 53).
Os lugares descritos, como espaços vivenciados e carregados de
significados e história, demarcam lugares de identificação. Identificação e não
identidade, pela flexibilidade do termo, considerando a argumentação que
embasa essa análise. Mas muitos dos lugares descritos podem também ser
considerados como ‘lugares focais’, onde o patrimônio imaterial permanece
vivo, como compreendo com o auxílio de Castells (20 08a).
Gilberto Velho (2006) apresenta a memória emocional (ou afetiva) do
patrimônio cultural, mas, além disso, ele também é um capital simbólico, como
coloca Alicia Castells (2008a) a partir de Bourdieu. Pode ser visto como uma
referência e como um recurs o (CASTELLS, 2008b). A partir de sua experiência
e reflexões, a autora expressa a identificação e proteção de bens culturais
como um poder, considerando o patrimônio cultural como manifestações
culturais da diversidade da nação, atentando sempre para a “relatividade que a
própria noção de identidade que o objeto patrimonial pressupõe” (CASTELLS,
2008a, p. 16). Como bem afirma a autora, a identidade está muito mais
relacionada ao ambiente externo – identificamo-nos a partir das interações que
estabelece mos.
Enfim, retorno aos argumentos iniciais do texto com a colocação de Hall
(2004, p. 17), de que a sociedade não é “um todo unificado e bem delimitado”,
mas é “caracterizada pela diferença”. Diferença essa que, denominada de
diversidade, o patrimônio imateria l possibilita reconhecer e valorizar, mas que
deve ser reconhecida, especialmente, em suas dinâmicas e inter -relações. As
populações indígenas vivem a contemporaneidade e essa compreensão pode
contribuir com o modo como são vistos, independentemente de ond e estejam.
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