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RESUMO
A presente tese de doutorado toma como referência a metáfora do caminho [tape],
envolvendo trajetórias de indivíduos e de coletivos Guarani no Rio Grande do Sul, com o
objetivo de fazer uma reflexão antropológica sobre os encontros e desencontros na sua relação
com o Estado, suas respectivas instituições e políticas públicas de etnodesenvolvimento.
A tese parte do desafio de Roberto Cardoso de Oliveira de refletir sobre a ética e a
moralidade nas macro, meso e micro esfera, fórmula dialética que potencializa as complexas
relações dos sujeitos, que tanto abrangem a ordem cotidiana de coletivos Guarani no Rio
Grande do Sul, as mediações técnicas e institucionais, que se interconectam os domínios da
etnicidade, eticidade e moralidade no âmbito do Estado. Daí tratarmos, as múltiplas esferas
em relação, como a instituição oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), os
processos políticos macro-estruturais que abrangem complexos sistemas de ideias,
dominantes, situações de poder e de execução de ações ideológicas de desenvolvimento, a
ação de técnicos e do pesquisador em Antropologia, entre outras mediações.
A partir da categoria analítica de situação histórica, etnograficamente, se busca
analisar experiências de contatos interétnicos envolvendo os Guarani e diversos atores sociais
(técnicos, indigenistas, antropólogos), onde foram colocadas em relação (tensa, conflituosa)
lógicas de desenvolvimento.
No âmbito do debate contemporâneo sobre o tema desenvolvimento e povos
indígenas, a presente tese visa contribuir para uma reflexão sobre os desafios e as
potencialidades das “novas práticas indigenistas”, no contexto político-social pósConstituição Federal de 1988, sobre as contradições inerentes a ideia de desenvolvimento da
sociedade ocidental na relação com os coletivos indígenas, bem como, para a própria
discussão sobre políticas públicas que tem como meta o desenvolvimento Guarani.

Palavras-chave: Antropologia Indígena- Coletivos Guarani- Contato Interétnico- Políticas
Públicas –Etnodesenvolvimento.

ABSTRACT
Ways to live the Mbya reko: anthropological study of interethnic contact and public
ethnodevelopment policies through an ethnographic research with the Guarani collectives in
Rio Grande do Sul.
This doctoral thesis takes as reference the metaphor of the way [tape], involving
trajectories of Guarani individuals and collectives in Rio Grande do Sul, in order to perform
an anthropological reflection on their similarities and differences in their relationship with the
state, their respective institutions and public policies of ethnodevelopment.
The thesis comes from the challenge of Roberto Cardoso de Oliveira on reflectin over
the ethics and morality at the macro, meso and micro sphere, dialectical formula that
maximizes the complex relationships of the subjects, which include both the daily order of
Guarani collectives in Rio Grande do Sul, technical and institutional mediations that
interconnect the areas of ethnicity, ethics and morality within the State. Hence we treat the
multiple spheres of relationship as the official institution of Technical Assistance and Rural
Extension (ATER), macro-structural political processes which include complex systems of
ideas, dominants, power situations and enforcement development ideological actions, the
action of technicians and researchers in Anthropology, among other mediations.
From the analytical category of historical situation, ethnographically, we seek to
analyze the experiences of interethnic contacts involving the Guarani and several social actors
(technicians, indigenous, anthropologists), were placed in relation (tense, confrontational) to
development logics.
Within the contemporary debate on the development and indigenous people subject,
this thesis aims to contribute to a reflection on the challenges and potentialities of "new
indigenous practices", in the social-political context post-1988 Constitution, on the
contradictions inherent with the idea of the development of the Western society in relation to
indigenous collectives, as well as for the discussion of public policies that concerns the
Guarani development.
Key-words: Anthropology Indigenous- Guarani Collectives- Interethnic Contact- Public
Policies- Ethnodevelopment

NOTAS SOBRE A GRAFIA

A grafia adotada para as palavras em língua guarani foi pesquisada no dicionário
léxico guarani, dialeto Mbya (Dooley, 1999). Nas citações de autores, manteve-se a grafia
original utilizada pelos mesmos e nas palavras não encontradas no referido dicionário valeuse da referência dada pelos próprios Guarani.
As palavras em guarani serão destacadas em negrito e, quando citadas pela primeira
vez no texto, serão simultaneamente traduzidas para a língua portuguesa. Para facilitar ao
leitor, ao final da tese, todas as palavras guarani estão sistematizadas no glossário.
De modo geral, todas as palavras em guarani são oxítonas, somente sendo acentuadas
nos casos onde a sílaba tônica não é a última do lexema. Vale mencionar que os fonemas e e
o, quando terminais, são sempre de som aberto é e ó, não sendo porém acentuadas. Para sons
anazalados das vogais e, i e y, foram utilizadas ë, ï e ÿ, que correspondem respectivamente
aos sons en, in e yn. Essas vogais são normalmente grafadas com til (~), porém não se dispõe
desse recurso gráfico no texto. Além disso, as palavras em guarani não são pluralizadas, por
tratar-se de etnônimos.
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