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As tribos carnavalescas Os Comanches e Os Guaianazes são grupos que disputam

no carnaval da cidade de Porto Alegre. São índios carnavalescos cuja apresentação

na  avenida  é  denominada  de  guerra.  Cada  tribo  dedica-se  o  ano  inteiro  para

construir seu carnaval a partir da articulação de elementos que caraterizam como

“afro” e “indígena”. É na articulação destes elementos que os índios produzem-se

índios  e  fazem a guerra.  O trabalho desenvolvido  na minha dissertação é  uma

etnografia realizada especificamente com a tribo Os Comanches. A intenção neste

artigo  é  rever  meus  dados  etnográficos  para  apresentar  as  articulações

afroindígenas que constituem a guerra comancheira para então expandir o próprio

conceito de guerra para além do carnaval. Em um primeiro momento descrevi a

guerra para pensá-la como uma teoria nativa afroindígena, agora pretendo pensar

se essa  teoria  nativa  afroindígena  pode se  constituir  enquanto  uma espécie  de

máquina de guerra no âmbito da teoria antropológica. Que propagações da guerra

comancheira podem ser pensadas na produção antropológica sobre o carnaval de

Porto Alegre?
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Os intelectuais brasileiros, há tempos e com finalidades políticas específicas, vêm

utilizando  o  conceito  de  sincretismo  para  dar  conta  de  processos  de  mistura  entre

matrizes culturais  diferentes (Ferretti,  2014).  No Brasil,  o  conceito  de sincretismo,  em

correspondência ao conceito de mestiçagem, tem privilegiado a articulação, harmoniosa

para alguns, de três raças e “culturas” fundamentais para o mito de origem brasileiro: o

branco, o negro e o índio. Tendo em vista essas considerações e os discursos constantes

sobre os carnavais no Brasil, que tendem a produzir análises explicativas em função do

sincretismo, resolvi  atentar na etnografia sobre as tribos carnavalescas para conceitos

nativos que fossem análogos ao conceito de sincretismo – no caso apresentado, trata-se

da guerra. A intenção é refletir sobre o que podemos pensar sobre o sincretismo a partir

da guerra comancheira, que também existe em função da articulação desses três termos:

afro/negro, indígena e branco.

A guerra  é  o  princípio  fundante  das  tribos  carnavalescas,  é  o  motivo  de  suas

existências. Ocorre nos dias de carnaval, paralelo ao desfile das Escolas de Samba, e

demanda  engajamento  dos  guerreiros  durante  o  ano  inteiro  para  a  sua  criação:

elaboração de estratégias, preparo das armas de combate. Como toda guerra, implica o

estabelecimento de relações de aliança e de rivalidade. O inimigo principal, do ponto de

vista da Tribo Os Comanches, é a Tribo Os Guaianazes; e os aliados para esta guerra

são, normalmente, algumas Escolas de Samba, com doações de sobras de fantasias ou

instrumentos.

Desde que existem, a rivalidade é a principal característica das tribos. As armas

utilizadas para fazer a guerra são a música, as alegorias, as fantasias e a dança. Soma-

se  ainda  a  “macumba”,  onde  os  guerreiros  encenam o  tema  do  “hino”  tocado,  uma

espécie de teatro que ocorre na avenida. “Tudo é feito indigenamente”, diz o Cacique

comancheiro. Mas esse fazer indigenamente só existe em contraste com outro tipo de

fazer, que é marcadamente afro, cujos principais personagens são as Escolas de Samba,

mas também a religião de matriz africana Batuque1. Essa constante comparação por parte

dos comancheiros explica-se pelo fato de o carnaval que acontece no sambódromo de

Porto Alegre constituir parte importante daquilo que se chama “cultura negra” na cidade2,

cujas instituições de maior destaque são as Escolas de Samba, caracterizadas por sua

magnitude financeira, estética e política. 

1  O Batuque é uma religião de culto aos Orixás comum na região Sul do Brasil, principalmente no Rio
Grande do Sul.

2  A população majoritariamente ”classe média branca”, durante os dias de carnaval, sai da cidade para o
litoral.  Muito recentemente existem alguns blocos de carnaval realizados por uma classe média que
permanece na cidade, porém, ainda com restrita relevância.



Ou  seja,  em  meio  ao  carnaval  reconhecido  majoritariamente  como  negro  há

espaços em que “tudo é feito indigenamente”. A música é chamada “hino” e não há quem

sambe o “hino”, pois a estrutura sonora que o compõe “é binária”, diferente do samba.

Dizem que  o  samba é  “mais afro”  que  o  “hino”,  mas  sabe-se  que  o  “hino”  da  tribo

carnavalesca não é a mesma música dos “índios que aparecem na televisão e que estão

nos livros”, nem a mesma dos índios antepassados de muitos dos carnavalescos3. Não se

trata, portanto, de imitação técnica de algo supostamente anterior. Seu Valdir explica: “a

gente faz um som mais complexo, a gente sai do Tum-tum-Tum-tum dos índios e elabora

algo em cima disso, que vem dos afros. Mas não sai muito, não, porque se não deixa de

ser índio!”. Há um controle tácito das possíveis misturas entre aquilo que vem dos índios

“que se vê na televisão e nos livros” ou nas vivências passadas, e aquilo que vem dos

afros, na religião, no samba e também nas vivências passadas. 

Contudo, o que os meus interlocutores chamam afro opera em dois planos. Na

relação com as Escolas de Samba e no processo criativo de tornar-se indígena. Este

último implica relações estabelecidas com a religião de matriz africana Batuque, em que

três elementos recebem destaque: o toque jeje, o uso do instrumento agê e a composição

da  dança.  O  toque  indígena  é  binário,  acompanhado  pela  marcação  feita  com  o

instrumento agê. Cada ensaiador cria um toque novo a partir dessa marcação binária. O

Camisa,  ensaiador  dos  Comanches,  criou  uma  batida  “tipo  Jeje”4,  uma  elaboração

realizada em cima do toque de “ancestralidade africana” para um som “mais de índio” -

conhecimento obtido graças ao fato de Camisa ser “de religião”,  ser “batuqueiro”.  Na

ausência desse conhecimento, corre-se o risco de se tornar “menos índio”. Camisa critica

os Guaianazes por fazerem um “toque morno”, pois “não conhecem as rezas da religião”.

Segundo diz, “cada um retira a sua batida de cada reza da religião, só que tu tens que

saber as palavras”, ou seja, é necessário compreender que o toque deve ser “encaixado”

com as palavras verbalizadas, articulando a “batida forte” às sílabas tônicas das palavras

pronunciadas.  Por  não levarem isso em consideração,  os Guaianazes seriam “menos

índios” em comparação aos comancheiros.

O toque das tribos é caracterizado pelo uso de um instrumento em particular, o

agê, instrumento central para os rituais religiosos do Batuque. “Sem agê não se faz tribo”,

3  Sobre a questão de descendência e genealogia, é de se ressaltar que alguns comancheiros vinculavam
o  seu  pertencimento  às  tribos  carnavalescas  como  um  modo  de  relembrar  seus  antepassados
indígenas. Esse foi o caso do Cacique Silveira e do destaque Índio César. Dona Georgina, esposa do
cacique, também tem seus descendentes indígenas provenientes da região das Missões, porém me
alertava constantemente que índio não tem muito a ver com essas descendências, pois “índio, índio
mesmo é negro”, pois a grande maioria dos integrantes tem descendência africana.

4  Jeje é uma das nações dos terreiros de matriz africana. Cada nação diferencia-se pelos toques de
tambor, alimentos a serem ofertados para os Orixás e demais feituras rituais.



afirma Camisa,  “para nós aqui,  o agê é de uma origem indígena.  Sem os agês,  não

funciona. É uma parte importante pelo barulho. É por causa da marcação que faz que é

uma parte essencial da tribo”, porque, afinal, “é o chocalho indígena”. Fiquei surpresa com

essa afirmação que fora repetida em campo, visto  que a história  do instrumento fora

referenciada enquanto de origem afro pelos próprios comancheiros.  Mas logo Camisa

salientou: “o agê é usado na religião também pra saudar nossa ancestralidade negra, mas

na tribo, aqui, ele é de índio”. É, portanto, na relação entre o “toque jeje”, que vem dos

afros, e a marcação binária, que vem dos índios; no uso de um instrumento usado para

“saudar a ancestralidade africana” e que também é indígena devido ao seu barulho e

marcação  que  remetem  ao  maracá,  que  os  índios  carnavalescos  constituem  sua

sonoridade. 

Na dança não é diferente. Rosane, a bailarina, afirma que para a composição da

dança  indígena  ela  mistura  dança  candomblé  com  os  passos  indígenas.  Sua

apresentação não segue coreografias e é sempre pautada pela improvisação, como se

“entrasse no corpo uma Deusa”. O que explica sua dança ser tão bonita e tão elogiada é

o fato de ser filha de Ossanha, senhor das matas, e receber cabloco, na “parte com a

Jurema”. Por isso todos afirmam que ela tem uma “energia de índia”, tanto que a faz

parecer  fisicamente  com uma índia,  apesar  de  ser  mistura  de  negro  com branco.  É

também essa energia que a faz pensar que há uma “sequência” entre receber caboclo e

se sentir índia na avenida. 

Como  podemos  perceber,  o  Batuque  é  componente  crucial  para  a  elaboração

indígena, não apenas em seu sentido estético. Talvez Rosane concordasse que enquanto

está na avenida encontra-se de alguma forma irradiada5 pelo seu caboclo, visto que há

uma “sequência” entre seu caboclo e ela. Mas o interessante dos Comanches é que índio

carnavalesco é aquele que melhor apresenta essas articulações entre elementos que vem

dos  afros  e  elementos  que  vem  dos  índios.  A partir  da  relação  estabelecida  com  o

Batuque os comancheiros tornam-se índios. Questão que corrobora com a enigmática

afirmação de dona Georgina, esposa do cacique, de que “índio, índio mesmo é negro”. 

O processo criativo de tornar-se índio engendrado na relação com o Batuque tem

efeitos na rivalidade entre as tribos, visto que a discussão passa sempre por quem é

“mais”  ou  “menos índio”.  Quanto  mais  bem-feita  essa  relação,  mais  índio  se  é.  Mas

enquanto o processo criativo de tornar-se índio funciona na relação com afro, afirmar-se

índio  perante  as  Escolas  de Samba demanda que  as  relações  afroindígenas do seu

5  Segundo  Arruda  (2013,  p.  70),  irradiar  é  uma  das  formas  do  Orixá,  caboclo,  preto-velho  ou  exu
manifestar-se na matéria. Diz ela que “é uma maneira de ser afetado pela presença desse outro que
propaga seu raio de influência ao redor sem, no entanto, ser tomado completamente por essa presença,
como ocorre quando se está virado”.



processo criativo sejam eclipsadas para dar lugar a outras relações afroindígenas. Trata-

se, agora, da relação que estabelecem com as Escolas de Samba. Ainda que demarquem

radicalmente suas diferenças com as Escolas de Samba, muito devido aos constantes

“riscos” das tribos desaparecerem e serem englobadas pelas Escolas (seja por problemas

financeiros ou por falta de prestígio), parecem reconhecer uma certa continuidade entre

Tribos e Escolas. 

Essa continuidade se apresenta de duas formas. Primeiro por filiação, pois muitas

Escolas de Samba surgiram de antigas Tribos. Segundo pela utilização de advérbios de

intensidade  para  caracterizar  uma ou  outra:  variações  de  “mais”  ou  “menos”  afro  ou

“mais” ou “menos” indígena que, por sinal, se estendem para além desta relação entre

Tribos e Escolas. Serei mais clara. As Escolas são “mais afro” que as Tribos por tocarem

samba, por muitos falarem em “consciência negra e Orixá” em seus tema-enredos e por

suas alegorias e fantasias.  Porém, se comparadas ao bloco afro  Odomodê, elas são

“menos afros”. O Odomodê é “mais afro” porque estuda de modo mais aprofundado a

ancentralidade africana, estuda os toques e as danças dos Orixás. Mas, em relação à

religião Batuque, o bloco afro Odomodê é “menos afro”, porque no Batuque se tem o

verdadeiro culto aos ancestrais, aos deuses africanos. Para concluir o círculo, é a partir

do  encontro  entre  o  Batuque  e  suas  pesquisas,  memórias  e  seres  consideradas

indígenas, que os índios constituem-se índios. E, como já dito, quanto mais bem-feita

essa relação, “mais índio” se é. 

A sensação  que  tenho  é  de  que  essa  linha  pode  estender-se  muito  além  do

descrito. Os índios “que aparecem nos livros e na televisão”, fontes de pesquisa para os

comancheiros,  parecem  ser  “mais índios”  que  os  índios  carnavalescos,  mas  essa

afirmação não parece atribuir algum tipo de pureza aos primeiros, pois tudo varia quando

se põe em relação. Da mesma forma a religião só é “mais afro” em relação a algo. Mesmo

dentro  da  religião  encontraremos  replicados  os  elementos  “mais indígenas”,  como  a

umbanda que tem parte com jurema e o culto aos caboclos, e “mais afros”, como o culto

aos Orixás. E entre os Orixás encontramos aqueles que estão mais para “os índios”, por

exemplo,  Ogum ou Ossanha,  respectivamente  guerreiro  e  curandeiro,  em oposição à

Iemanjá, por exemplo - falar de água não é “coisa de índio”, como me disse certa vez

Rosane ao falar sobre o carnaval de 2012 e a personagem principal do tema daquele ano,

a Virgem Maria. Mas ela ser filha de Ossanha fortalece o fato de ela se sentir índia.

Os índios se constituem como tal  a partir  da articulação dos conceitos afros e

indígenas, variando conforme os advérbios de intensidade “mais” e “menos”. O que penso

a partir  disso, muito semelhante ao que Mello (2003) desenvolve sobre o conceito de



afroindígena,  é  que  tais  conceitos  não  se  vinculam  à  ideia  de  raça,  nem  a  uma

identificação com uma base “natural”, fixa. Também não se trata de imitação técnica de

elementos e práticas supostamente “originais”. São, acima de tudo, expressões por onde

perpassam uma  série  de  relações  que,  por  sua  vez,  se  materializam na  guerra.  Os

advérbios de intensidade sugerem que haja uma certa continuidade entre os termos, uma

zona  de  indiscernibilidade6,  uma  faixa  de  indistinção,  cujos  cortes  onde  fixam certas

definições  são  necessariamente  relacionais:  “mais afro”,  “menos indígena”.  A guerra,

portanto, é um modo de articular diferenças sem subsumi-las a um dos termos e sem criar

um termo externo que os unifique. 

A guerra funciona também como um articulador que possibilita certos encontros

virtuais  afroindígenas.  Os  índios  carnavalescos  guerreiam  tal  como  os  Cherokees,

“guerreiros  que  lutavam pelo  seu  povo”  cuja  história  de  extermínio  e  resistência  é  a

mesma de “todos os índios do mundo”, e tal como os “afros”, Orixás que “foram para a

guerra”. Como me disse Rosane: “Os orixás vão pra guerra e eles voltam só depois do

carnaval.  Eles  são  tão  guerreiros  quanto  nós  [risos].  Por  isso  que  eu  te  disse  da

aproximação índio e candomblé. São todos guerreiros. Tá explicado, né”. 

Acredito  que  diferente  do  caso  estudado  por  Mello  (2003),  as  relações

afroindígenas  presentes  na  construção  da  guerra  não  vinculam-se  a  algum  tipo  de

identidade.  Nenhum dos interlocutores  reivindicam um pertencimento  afroindígena em

oposição ao outro,  que seria branco. Pelo contrário,  o branco também é um conceito

presente na guerra, ainda que sua participação seja limitada e circunscrita. 

Revendo  meus  dados  de  campo,  noto  que  o  branco  aparece  raramente  na

produção da guerra e, quando aparece, é aquele que retira a potência ritual. Quando, em

2012, Os Comanches fizeram sua apresentação na avenida, a personagem principal do

hino era a Virgem Maria, apresentada por uma menina branca. Naquele ano, após ter

vencido  12  anos  consecutivos,  a  tribo  perdeu  a  guerra  para  os  Guaianazes.  Os

comentários comancheiros posteriores não deixavam de apontar como problemática a

figura central do hino ser uma branca, a Virgem Maria, motivo pelo qual “enfraquece a

temática indígena”. “Como deixaram uma branca ter destaque na tribo?”, reclama raivoso

um comancheiro em entrevista. Criticam também o fato de ela não se movimentar com

gestos e danças sensuais, como é suposto uma índia fazer. A personagem ficava parada,

6  Sobre  isso,  nos  diz  Deleuze:  “…  já  não  há  um  sujeito  que  se  eleva  a  imagem,  com  êxito  ou
fracassando.  Diríamos  de  preferência  que  uma  zona  de  indistinção,  de  indiscernibilidade,  de
ambigüidade se estabelece entre dois termos, como se eles tivessem atingido o ponto que precede
imediatamente sua respectiva diferenciação: não uma similitude, mas um deslizamento, uma vizinhança
extrema, uma contigüidade absoluta, não uma filiação natural, mas uma aliança contranatureza. Trata-
se de uma zona 'hiperbórea', 'ártica'”. (Deleuze, pg. 90, 1997)



“uma estátua!”, “não sabia a dança indígena”, enquanto o desfile ocorria. Dessa forma, o

branco, no ritual, quando raramente se apresenta, parece enfraquecer a guerra, enquanto

o afro, sabendo manipular seus elementos, contribui na sua produção.

O  branco  refere-se  também  a  acadêmicos  e  políticos,  possíveis  aliados  para

aspectos funcionais da guerra, ou ao Estado, responsável pela organização do carnaval,

pela remoção do carnaval do centro e pelas péssimas condições de acesso e segurança

do  atual  sambódromo  -  motivo  de  inúmeras  críticas  por  parte  dos  carnavalescos.  O

interessante disso é que quando o branco se apresenta enquanto Estado, os índios, que

diante das Escolas de Samba se afirmam índios, afirmam-se negros, alvos de racismo e

de exclusão social devido ao esquadrinhamento da cidade no que se refere ao carnaval e

aos carnavalescos. Quando o Estado se apresenta, as contínuas variações estabelecidas

entre afro e indígena são eclipsadas em função de uma única relação: o branco, o Estado

e os interesses que defende, e o negro, os carnavalescos de modo geral, incluindo os

índios. Relação essa que tem sido a principal preocupação dos trabalhos acadêmicos

sobre o carnaval da cidade, a partir das discussões sobre etnicidade e identidade. Na

produção do jogo ritual, a presença de elementos brancos tende a “enfraquecer” a guerra.

Na  relação  com  o  Estado  percebemos  um  movimento  semelhante.  As  relações

afroindígenas são “enfraquecidas” para que se estabeleça a relação entre negro e branco.

O que percebemos com isso é que a guerrear  é um modo de pôr  em relação

objetos, conceitos, seres do cosmos, sons e movimentos; e a guerra se apresenta como

um composto de relações, cujos termos que a constituem não são vinculados a alguma

imitação  técnica  de  alguma  cultura  “originária”  e  não  dizem respeito  a  alguma  base

“natural”, biológica. Da mesma forma, ela não opera por fusão dos três termos, nem por

englobamento de um sobre os outros. Parece funcionar como um jogo de forças, em que

certos elementos potencializam e enfraquecem sua realização. Apresenta também que,

em termos de autoafirmação, os sujeitos envolvidos não aderem a alguma identidade

afroindígena,  mas,  pelo contrário,  variam suas posições enquanto negros e índios de

acordo com quem se colocam em relação. Variações estas contidas na guerra.

*

O  sincretismo  e  a  mestiçagem  serviram  e  servem  como  artifícios  políticos  na

construção da identidade nacional. Foram vistos, primeiramente, como um problema a ser

solucionado com a política de branqueamento, mas em meados da década de 30 foram

percebidos  como  elementos  constituintes  da  nação  que  mereciam  ser  valorizados  e

exaltados. Uma identidade nacional, uma cultura, uma raça. A figura do mestiço ganha

importância,  e  as  expressões  artísticas  que  condensavam  os  elementos  culturais  de



variadas matrizes foram louvadas.  As três raças e suas respectivas “culturas”,  muitas

vezes  observadas  a  partir  de  um  ponto  de  vista  bastante  purista,  encontram-se  na

formação de uma unidade. Essa unidade, contudo, tendeu a dar privilégios, como bem

coloca Goldman (2014), aos processos de adaptação de negros e índios na “sociedade

dos brancos”, pouco atentando para os encontros possíveis e acontecidos entre negros e

índios.

O que a guerra nos apresenta é, de alguma forma, uma proposta (contra)sincrética.

Trata-se de um jogo cujos elementos não são pensados de forma a retomar e definir

“origens”, nem de condensá-los em uma unidade. A guerra é um jogo dinâmico, cujas

variáveis  estão em constante movimento.  Um jogo de ocultar  e  revelar  relações sem

dissolver sua heterogeneidade constitutiva, sem promover a fabricação do Um. Talvez

haja mais relações entre os Comanches e os índios amazônicos, tal como nos apresentou

Clastres,  do  que  imaginamos:  encontramos  no  carnaval  de  Porto  Alegre  índios  que

também se constituem seres-para-a-guerra e contra-o-Estado, contra a constituição de

uma unidade e que, com isso, apresentam outras possibilidades de articulações entre os

caros  termos  do  famoso  “mito  da  democracia  racial”.  Que,  vale  dizer,  muito  tem

assombrado as produções antropológicas.
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