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A POLÍTICA INDIGENISTA IMPERIAL E A REDUÇÃO DE CACIQUE DOBLE NO ALDEAMENTO DE
SANTA ISABEL (1862-1864). Marcelo Vianna, Paulo Roberto Staudt Moreira. (Arquivo Histórico do Rio Grande
do Sul).
A recente historiografia regional permitiu observar que o processo de concentração e apropriação territorial da região do Planalto
rio-grandense teve suas bases no início do século XIX, resultando na exclusão e submissão de seus antigos ocupantes, o
campesinato pobre e os indígenas Kaingang. A esses últimos, aplicou-se um conhecido mecanismo de submissão já posto em
prática em períodos passados e retomado pela política indigenista na província do RS a partir de 1845: os aldeamentos. Esses
estabelecimentos aliaram o pensamento civilizatório vigente com necessidades pragmáticas de redução espacial de indivíduos
cuja mobilidade era indesejável, visando a liberação de territórios e a garantia da segurança regional, verificando-se oscilações
dos resultados obtidos a medida que a fronteira agrícola avançava. Em meio a esses planos impregnados de um discurso de
inferioridade do indígena, o papel de determinadas lideranças indígenas foi imprescindível à política para promover a fomentação
e normatização desses estabelecimentos. Nosso estudo pretende recuperar o processo que resultou no aldeamento de Santa Isabel
e o papel do líder indígena ali locado, Pay Yotoahê (Cacique Doble). Notando algumas peculiaridades desse personagem, em
vários momentos visto como aliado da Frente de Expansão, objetivamos compreender como se deu a conciliação dos interesses
inerentes do plano de aldear com a ação desse líder indígena dentro do espaço "pacificado", relacionando-o com os poderes
locais. Utilizando documentação sob guarda no Arquivo Histórico do RS, observamos o desenvolvimento de uma relação
contraditória, na qual a política indigenista, imposta pelas altas autoridades, buscou reunir todos os aldeamentos em um único
empreendimento (Nonoai), mas que na prática, teve que (re)criar e manter Santa Isabel graças às interferências de autoridades
locais e ao poder de barganha e resistência de Doble.
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